MANGHULA

LABAN SA

MGA BANSA

Ronald Weinland

Copyright © 2016 by the-end.com, inc.
All rights reserved. Published October, 2016
Printed in the United States of America
the-end.com, inc., P.O. Box 14447, Cincinnati, OH 45250
Visit our website at www.manghulalaban.com
Library of Congress Cataloging-in-Publication Data
Weinland, Ronald.
Prophesy Against the Nations
ISBN: 978-1-5323-1377-6 (softcover)

International Publishing and Distribution:
the-end.com, inc.
PO Box 10447
Melton Mowbray
LE13 9EU
UNITED KINGDOM
the-end.com, inc.
Post Office Box 4767, Knox City,
Wantirna South, VIC 3152
AUSTRALIA
the-end.com, inc.
Postbus 70
2900 SCHOTEN (Antwerpen),
BELGIE

NILALAMAN

Kabanata 1
SINO ANG MAKIKINIG?

1

Kabanata 2
ANG MUNDONG NALINLANG

39

Kabanata 3
ANG MGA APOSTOLES AT MGA PROPETA

85

Kabanata 4
ANG KATAPUSAN NG PANLILINLANG

136

Kabanata 5
ANG MGA TATAK AT ANG KASUKLAMSUKLAM NA
PANINIRA

173

Kabanata 6
KUNG IKAW AY MAKIKINIG, ANG DIYOS AY
MAKIKINIG

209

Kabanata 7
PAGBILANG SA PAGPARITO NI KRISTO

272

Kabanata 1

SINO ANG MAKIKINIG?

Kung ikaw ay nalalagay sa maayos na pamumuhay sa mundong ito,
dahil na rin sa iyong mga sariling paniniwala, kaugalian at pang arawaraw na gawain, ay hindi ka magkakaroon ng anumang dahilan upang
mahikayat na basahin ang aklat na ito. Subalit, ang karamihan sa mga
inyo na bumabasa nito ay hindi gayon sapagkat, sa mga sandaling ito,
ang mga kaganapan sa inyong kapaligiran ay hindi na maituturing
na normal. Sa totoo lang, ang mga ito ay lumalala at nagdudulot ng
takot at pangamba.
Maaaring ikaw ay nahimok magbasa ng isang taong iyong
iginagalang, o isang mahal sa buhay na nakapagsabi sa iyo, na ito ay
may tamang paliwanag sa mga nangyayari sa kasalukuyan sa mundong
ito at may babalang matagal nang naibigay na tumutugma ng husto sa
mga kaganapan. Ang aklat na ito ay patuloy ring nagsasabi ng kung
ano pa ang mangyayari bago ang lahat ay humantong sa katapusan.
Isa pang posibilidad na kung bakit ikaw ay naengganyo na basahin
ang aklat na ito ay sapagkat, ikaw ay may pag-asa, paniniwala o
pakiramdam na ito ay mahalaga na iyong mapag-alaman.
Gayon pa man, higit sa lahat, nais mong matanto kung ano ang
nangyayari, bakit ito nangyayari at kung ano pa ang susunod dito.
Ang tangi at makabuluhang kasagutan sa iyong mga tanong ay
totoong nakapaloob sa aklat na ito at sa may dalawa ko pang aklat na
naunang nailathala, na tumpak na hinulaan na ang lahat ng mga ito
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ay magaganap. Ang una, “The Prophesied End-time” (Ang Hinulaang
Katapusan), ay nailathala noong 2004, at ang pangalawa,” 2008 - God’s
Final Witness” (2008 - Ang Huling Saksi ng Diyos), ay nailathala
naman noong Oktubre ng 2006. Ang tanging bagay na nag-iba ay
ang mga kaganapan na hinulaan sa mga aklat na ito ay pinagpaliban
ng pitong taon bago ito nagsimulang nangyari, ayon sa pagkakakaunawa noong una.
Ang mga tunay na sagot sa iyong mga tanong ay hindi maaaring
manggaling sa ano mang pamahalaan, ekonomista o sa sinumang
pinuno ng ano mang relihiyon sa mundong ito.
Samakatuwid, kung ikaw ay may tunay na pag-aalala sa iyong
kapakanan o buhay ,pati na rin sa iyong pamilya o mga kaibigan ay
utang mo sa iyong sarili, pati na rin sa kanila na basahin ang lahat
ng ito na may bukas na pag-iisip sapagkat ang kanilang kabutihan at
hinaharap ay nakasalalay sa anumang matututunan mo at maibabahagi
sa kanila. Ang panahon na ito sa kasaysayan ng tao ay mailalarawan
na pangwakas na panahon ng sangkatauhan. Ngunit, huwag kang
magkakamali sa pag-intindi. Hindi nangangahulugan na ito na
ang wakas ng sangkatauhan o ng ating mundo, bagama’t may mga
pangyayaring magaganap na lubhang mapanganib para sa buong
sangkatauhan. Oo, ang mundo ay magbabago ng husto, magiging
maunti ang bilang ng tao na maaring magpatuloy sa isang bagong
kapanahunan para sa sangkatauhan na lalabas sa mundong ibabaw. Ang
lahat na kasunod nito ay “ magandang balita”, o ang pinakamagandang
balita na maari mong maisip o naisin, sa oras na matapos na, ang
huling digmaan na kakasangkutan ng sangkatauhan.
Pagharap sa Katotohanan
Anuman ang iyong paniniwala o kawalan nito patungkol sa relihiyon,
marami sa iyong mga pananaw o kaalaman rito ay masusubok
ngayon, bunga ng iyong natural na pagtugon sa iyong nababasa na
kakaiba sa iyong dating paniniwala. Ikaw ngayon ay mapipilitang
buksan ang iyong isip sa lahat ng bagay na patungkol sa Diyos.Ito
ang Siyang Pinakamakapangyarihan at Pang-Sariling Umiiral na
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Diyos na nangunguna at napapagitnaan ng lahat nang nagaganap
sa kasalukuyan. Salamat na lang at, tayo ay mabilis na papalapit sa
pinakamasaysayang sandali magpakailanman sa buong kasaysayan
ng sangkatauhan, kung kailan ang Panginoon ay makikialam upang
lubusan nang baguhin ang mundo mula sa dati nating nakagawian.
Kailangan mong mapag-alaman kung bakit ang Panginoon ay
pumapayag na ibingit ang sangkatauhan sa pagkalipol at kung bakit
sa kadalasan naman, Siya ay hindi nanghihimasok sa mga gawain ng
tao hanggang ngayon.
Halos lahat ng makababasa sa aklat na ito ay mapipilitan na suriin
ang kanilang kaalaman o paniniwala tungkol sa Makapangyarihang
Diyos na lumalang sa atin. Sa kabuoan,sa nakalipas na 6000 taon,
ang Panginoon ay hindi nakialam sa pangkalahatan na mga gawain
ng sangkatauhan at hinayaan Niya ang tao na subukan ang lahat na
uri ng pamahalaan, ekonomiya at relihiyon—maging ang relihiyon
na dapat sana ay batay sa tunay na paniniwala sa Kanya. Gayunman,
ang lahat na ito ay malapit nang mabago, sa pagtataguyod ng Diyos ng
isang bagong kapanahunan para sa mundong ito, habang pinipigilan
Niya ang sangkatauhan sa pagpuksa sa sarili at sa mundong ito.
Para sa mga sumusunod sa tradisyonal na Kristyanismo, ang
proseso ng pagharap sa mga dating paniniwala ay maihahalintulad sa
inyong pagkabata noong inyong natuklasan na wala pala talagang Santa
Claus o Easter bunny. Napag-alaman ninyo na ito pala ay kathang-isip
lamang— isang kasinungalingan na ipinapasa ng mga magulang sa
kanilang mga anak. Ito ba ay maituturing na mahusay na pamamaraan
kung nais mong simulan na turuan ang mga bata ng tamang asal at
matuwid na pag-iisip, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa relihiyon?
Siempre, hindi. Gayon pa man, ito ang ginagawa ng karamihan.
Ang naturang kaugalian ay binabale-wala at hindi itinuturing na
masama, dahil ito ay nakatutuwa, nagdudulot ng kasiyahan at ang
pag-lahok ng buong pamilya sa ganitong kaugalian ay nagdudulot ng
masasayang ala-ala.
Ngayon, at nasa tamang gulang ka na, ang kaugaliang ito at marami
pang iba tungkol sa Diyos at kay Jesu-Cristo ay patuloy na magaganap.
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Matutunghayan mo na ang karamihan ng mga naituro sa iyo ay mali,
kathang-isip lamang o pawang mga kasinung-alingan.
Sa ngayon, ang dagliang katotohanan ay ang buong mundo ay
malapit nang masangkot sa isang huling digmaan na pandaigdig—
Pangatlong Digmaan Pandaigdig (na maaring nagsimula na habang
binabasa mo ito). Ang digmaang ito ay magtatapos sa pagpapasabog
ng mga armas na nukliyar o mga bomba atomika.
Bago mangyari ang huling yugto ng karumal-dumal na digmaang
ito, milyun-milyon na ang mga nangamatay at nakapag-pasabog na
rin ng ilang mga bomba-atomika. Ngunit sa bandang huli ng digmaan,
ipinahiwatig ng Panginoon na ang magkasanib na lakas ng Tsina at
Rusya ay sasabak sa isang pangkalahatang digmaang nukliyar laban sa
panghuling alyansa ng ganap na sampung bansa na bubuo ng Estados
Unidos ng Europa. Ipinapahiwatig ng Panginoon na isang - katlo ng
mundo ang mapupuksa sa huling labanang ito. Ito ay nangangahulugan
na higit sa dalawang bilyon na katao ang mangangamatay sa isang
napakaigsing panahon. Ito ang tunay na
“Armagedon” na binabanggit sa mga pahina ng bibliya at hindi
ang kung ano pa man na sinasabi ng ilang mga pinuno ng iba’t-ibang
relihiyon.
Ang katotohanang ito at ang realismo ng naturang digmaan ay
tiyak na magdudulot ng malaking takot at gigising sa bawat nilalang.
Totoong, oras na upang matakot. Bagama’t ang mga naunang aklat na
aking isinulat ay nagbibigay rin ng ganitong babala, wala pang isang
libo na katao (sa mga oras na ito) ang tunay na naniniwala sa mga
nakasulat sa mga iyon. Gayun pa man, ito ngayon ay magiging kakaiba. Ngayon, ang mga tao ay hindi na kailangang maghintay na may
pag-aalinlangan o panunukso kung ang mga naisulat ay magkakatotoo
nga ba o hindi. Ito ngayon ay nasimulan na, at ang patunay ay mabilis
na nilang mararamdaman sa kani-kanilang buhay.
Ito ang nakalulungkot na aminin, tungkol sa naturalesa ng tao,
na karamihan ng tao ay papayag lamang makinig sa Diyos kapag
lahat ng kanilang inaasahan ay nagsimula nang maglaho at kanila
nang nararanasan ang kaganapan ng mga binanggit ng Diyos na
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mangyayari . Iyan din ang pinagbasihan ng pangunahing dahilan ng
Diyos na hayaan ang mga tao na matikman ang bunga ng sarili nilang
pamamaraan. Ang mga karumal-dumal na mga pangyayari sa mundo
ay patuloy na magaganap at lalo pang titindi at magiging mas malala
sa nasasaksihan natin sa ngayon. Ang lahat na mga kaganapan na
hinulaan noon, sa mga naunang dalawang aklat ay maisasakatuparan
alinsunod sa pagkakasulat ng mga ito.
Ang aking hinalilihan na si Herbert W. Armstrong, na pumanaw
noong 1986, ay humula nitong pangwakas na digmaang pangdaigdig
(World War III). Sinimulan niyang magbabala tungkol dito noong
katatapos lang ng pangalawang digmaang pangdaigdig (World War II).
Ipinaliwanag niya nang husto na ito ay magiging isang malawakang
digmaang nukliyar at kaniya ring naiproklama ang ipinahayag ng
Diyos na resulta ng digmaan. Sinabi ng Panginoon na ito ay magiging
malawakan at lubos na malakas at mapanira, na ang sangkatauhan ay
malilipol kung hindi Niya ito pipigilan. Iyan lang ang kaisa-isang pagasa ng sangkatauhan - na ang Diyos ay mamagitan sa mga nangyayari
sa mundo at pigilan ang sangkatauhan sa mga hindi-maisip na mga
kalabisan.
Sa totoo lang ay may sapat na bombang nukliyar na pinanghahawakan
ang tao upang puksain ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng mundo
nang ilang ulit. Ngunit isa lang ang kinakailangan upang gawin ito.
Ito ngayon ang hinaharap ng mundo sa kasalukuyan.
Hindi lang nagbabala si Herbert W. Armstrong sa mundo, kung
ano ang mga darating sa mga huling kaganapan, siya ay nagbigay
rin ng balangkas ng mga bansa na sangkot sa proseso na magbibigay
daan sa pagbubuo ng huling pangkat ng mga bansa na maghahatid
ng “Armagedon” sa ating pintuan.
Napag-alaman ni Herbert W. Armstrong na sampung bansa ang
magsasama-sama sa Europa upang bumuo ng isang unyon sa ikapito at panghuling pagkabuhay ng espiritu ng Banal na Emperyo
Romano, (Holy Roman Empire). Itinuro niya na ang mga bansang
ito ay tutungo sa isang pangwakas na pakikipagtuos laban sa Tsina
at Rusya sa Pangatlong Digmaang Pangdaigdigan. Kung ako ay hindi
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nagkakamali, taong 1950 noong ipinadala sa Europa ang mga kawani
ng magasing, The Plain Truth, na pinamumunuan niya upang mag-ulat
tungkol sa pagpupulong ng ilang mga bansa na magtatatag ng European
Common Market na ngayon ay tinatawag nang EU (European Union).
Ito ay ginawa niya dahil sa hula, na ipinahayag sa kaniya ng Diyos
patungkol sa sampung bansa ng Europa sa pangwakas na panahon, na
magsasama-sama sa isang panghuling, makapangyarihang pagtitipon
dito sa ika-pitong pagkabuhay (Banal na Imperyo Romano). Naibigay
sa kaniya ang kaalaman na sila ay magkaka-isa sa paggamit ng iisang
salapi (ang Euro ay lumabas pagkalipas ng apat na dekada), iisang
pamahalaan at paglaon-laon, iisang hukbong sandatahan — isang
hukbong lalong pinalakas ng mga kumpiskadong armas ng NATO
(North Atlantic Treaty Organization), kasama pati ang armas nukliyar
o bomba atomika.
Sa Oras Nang Ito Ay Isinusulat
Sa panahon ngayon, habang ang aklat na ito ay sinisimulan pa lang isulat
(kalagitnaan 2015), ang mundo ay nahihimbing at hindi namamalayan
ang mabilis na paglapit ng pagbagsak ng pan-daigdigang ekonomiya
at ng pangatlong pandaigdigan na digmaan. May mangilan-ilan lang
na nagsisimulang magising sa posibilidad na mangyayari ang mga
ito. Nito lang nakalipas na taon nagbabala ang ilang mga bihasang
ekonomista at ilang mga pinuno tungkol sa mas malawakang pagbagsak
ng ekonomiya kung ikukumpara sa nangyari noong 2008, subalit
maging sila ay hindi lubos na nauunawaan na ito ay mas malala pa
ng malayo kaysa kanilang iniisip. Minsan pa, marahi ito ay nangyari
na, bago mo pa man ito mabasa.
Noong isang buwan, ang bilyonaryong si George Soros ay nagbigay
ng babala, na maaaring magkaroon ng digmaang pandaigdigan, nang
siya ay naging panauhing tagapagsalita sa isang pagpupulong ng
World Bank sa Bretton Woods. Nagbabala siya na kung ang Estados
Unidos ay hindi papayagan ang salapi ng Tsina (yuan) na maisama
sa bakol ng mga salapi na kinikilala ng International Monetary Fund,
ay magkakaroon ng panganib na ang Tsina ay makikisanib sa Rusya
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sa larangan ng militar at maging sa pampulitika, at ang banta ng
digmaang pandaigdigan ay magkakatotoo.
Tinapos ni Soros ang kanyang talumpati na may pagtuon sa
katunayan na lumalaki ang ginagastos para sa militar ng Rusya at
Tsina, at nagbabala siya na kung magkakaroon ng hidwaan sa pagitan
ng Tsina at ng isang kaalyado ng Estados Unidos, paris ng Hapon, ay
hindi malayo na tayo ay malagay sa bingit ng digmaang pandaigdigan.
Ilang araw makalipas ang kanyang talumpati, ang makabayang
tableta na Global Times, na isang pag-aari ng People’s Daily,(ang
opisyal na pahayagan ng nakaupong Partidong Komunista ng Tsina) ay
naglabas ng editoryal na naglalaman ng ganoon ding babala. Nakasaad
dito na ang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Tsina ay hindi
maiiwasan kung hindi titigil ang Washington sa pagpapahinto sa
Beijing sa pagpapalawak ng mga gawa-gawang isla sa karagatan ng
Timog Tsina. Sinabi rin dito na, “Hindi namin gusto na makalaban
sa digmaan ang Estados Unidos, ngunit kung hahantong sa ganito ay
kailangan namin itong tanggapin”.
Simula noong Nobyembre ng 2008, ay inalis na ng Diyos ang
kanyang pagkalinga at pagkampi sa Estados Unidos. Ang Estados
Unidos ay naging makapangyarihan lamang dahil sa ibinigay ng
Diyos ang bansang ito sa mga taong nahirang na magtatatag ng isang
bansang ubod ng yaman at ang Diyos mismo ang magdudulot dito
ng kadakilaan. Sa dulo ng panahon, ito ang hinulaan na magiging
pinakamayaman at pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Ngunit
naihayag rin ng Diyos na ito ay magiging mapagmataas at puno ng
kayabangan at kapalaluan, na magsisilbing dahilan ng pagkamuhi ng
buong mundo sa bansang ito at magbibigay daan pa- tungo sa dulo
ng mga panahon.
May ilang taon na rin, na ang mga bansa sa mundo ay nawalan na
ng tiwala sa Estados Unidos at nasawa na sa patuloy nitong paggamit
ng karahasan laban sa iba, masunod lang ang sarili niyang kagustuhan.
Salungat sa kumento ni Presidente Obama, mga ilang linggo na ang
nakalipas, na ang mga bayan sa mundo ay lalong nagkakarespeto sa
Amerika; ang Estados Unidos sa ngayon ay higit na kinasusuklaman
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ng maraming bayan sa buong mundo kumpara sa anumang panahon
na nakalipas.
Matapos alisin ng Diyos ang kanyang pagkalinga, pagtulong
at pagtatanggol, ang pamahalaan ng Estados Unidos ay hindi na
makapanungkulan ng may tamang layunin o makabuluhang saloobin.
Bagkus, ito ay naging puno ng pamumulitika, kasinungalingan at
kahambugan. Ayon sa pagsasalarawan ng Panginoon sa sambayanang
ito sa kasalukuyan, sila ay may sakit simula ulo hanggang paa.
Kahapon lang, ang mga ministro ng tanggulan ng NATO
(North Atlantic Treaty Organization) ay nagpulong sa Brussels at
napagkasunduan nilang palakihin ang kanilang Pwersang Pantugon
(sa anumang kaguluhan), upang umabot ito sa 40,000, na sa ngayon
ay nasa 13,000 lamang. Isang araw bago sila nagpulong, ang Kalihim
ng Tanggulan ng Estados Unidos ay nag-anunsyo ng paglalagay ng
daan-daang mga tangke at kanyon sa mga bansa ng Estonia, Latvia,
Lithuania, Poland, Bulgaria at Romania.
Sa pag-uulat nito, isang artikulo sa balita ang nagkumento,
“Iisa lang ang maaaring maging konklusyon ng Kremlin sa mga
nakababahala at agresibong hakbang na mga ito: ang Washington
at ang kanyang mga kaalyado sa Europa ay naghahanda nang
makipagdigmaan laban sa Rusya at ang Moscow ay walang dudang
naghahanda rin ng karampatang sagot dito.” Ipinagpatuloy pang sinabi
na, “Kapag nagwakas na ang kapayapaan matapos ang ikalawang
digmaan pandaigdig, ang paglaganap naman ng Pangatlong Digmaang
Pandaigdig ay nag-simula na.”
Sa pulong na iyon ng NATO sa Brussels, ang Punong-Kalihim ay
nagpaliwanag na ang lumalaking puwersa ng NATO sa Silangang
Europa ay pawang isang hakbang na pang-depensa lamang sa gitna
ng pananalakay ng Rusya sa Ukraine. Sinabi niyang, “Maingat naming
pinag-aaralan ang maaring maging resulta ng mga ikinikilos ng Rusya
kasama na ang mga gawain nitong nukliyar.
Sa isang patotoo na naibigay kailan lamang nitong buwan na
ito, ang Pangalawang Kalihim ng Pagtanggol Para sa Estratehiya ng
Estados Unidos, Robert Scher, ay nagsabi sa kongreso na ang Pentagon
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ay pinag-aaralan na ang ilang mga hakbang na maaaring sagot sa
mga pinaghihinalaang paglabag sa INF Treaty (Intermediate-Range
Nuclear Forces Treaty), kasama na ang pagtira ng mga misil sa Rusya
na walang abiso.
Oras Nang Makinig
Tulad ng unang aklat, ito ay isinusulat sa paraan na deretsahan. Hindi
kinukunsidera kung ikaw ay maramdamin o tampuhin. Wala ring
pakialam kung ano man ang iyong maiisip o masasabi na masama
hinggil sa mga naisulat dito.
Ang pangunahing dahilan kung bakit ito ay naisulat sa ganitong
paraan ay sapagkat ang nilalaman nito ay galing sa Panginoon para sa
buong sangkatauhan. Ang Diyos ay hindi nababahala sa mga hinanaing
ng mga makikitid ang pag-iisip o sa paghuhusga ng tao sa Kaniya.
Ang kabuoan ng mga nilalaman nito, tungkol sa mga paparating na
kagimbal-gimbal na mga pang-yayari at ang kadahilanan nito ay
ibinigay na pahayag ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ang Diyos ay hindi nababahala, kung mayroon mang masaktan sa
Kaniyang mga sinasabi. Bagkus, dapat nating gustuhin na pakinggan
anuman ang kanyang sasabihin. Dapat tayo ay magkaroon ng hangarin
at magsikap na tuparin anuman ang itinuturo niyang gawin natin—
na sundin Siya.Talagang, ito ay may malaking kinalaman kung saan
natin matatagpuan ang ating sarili sa ngayon, sa kasaysayan ng tao.
Ang Panginoon ay nagsisimula nang mamagitan sa mga gawain ng
tao at ang mga tao ay susukatin at huhusgahan ayon sa kung sila ay
magsisimulang makinig sa Diyos o hindi.
Ang kasaysayan ay nagpapakita na ang talaan ng sangkatauhan
hinggil sa pagsunod sa Diyos ay lubhang masama. Ito ang isang dahilan
kung bakit ang dulo ng panahon ay magiging nakakatakot ng ganito.
Nang dumating ang tao sa panahon ng malaking pagsulong sa agham
at teknolohiya, alam ng Diyos na ito ay magiging mapagmalaki at mas
lalong magtitiwala sa sarili ng higit pa kaysa anumang panahon na
nakalipas. Ang sobrang pagpapahalaga sa sarili ng tao ang magtutulak
sa mga ito na lumaban sa Diyos at huwag nang makinig pa.
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Ang sangkatauhan sa sobrang kayabangan ay nagsisipaniwala
na tayo ay naging malakas na nga nitong huling mga dalawang siglo
sapagkat natutuhan nating gamitin ang ating agham at teknolohiya
na nagresulta sa pagkakatuklas ng napakaraming bagay kung kaya’t
ang tao noong mga naunang 5,800 na taon ay mukhang primitibo
kung ikukumpara sa ngayon.
Sa gitna ng mga ganitong pangangatwiran at pamamayagpag ng
mga tao, ilan kaya ang makakakuha na tanging ang Diyos lamang
ang nakapagbibigay sa atin ng malalaking pagsulong sa kaalaman
kasama ng pagtuklas sa agham, matematika at teknolohiya? Sino ang
maka-iisip na ang pagtuklas sa mga karunungang ito ay imposible
kung ang tao ay aasa lamang sa sarili niyang kakayahan. Ang tunay
na patotoo na hindi kaya ng tao na gawin ang mga ito sa sariling sikap
lamang ay makikita sa naunang 5,800 na taon ng tao, na ang tao ay
hindi nagtagumpay na makamit ang mga ito. Bagama’t ang tao noong
naunang 5,800 na taon ay walang pinagka-iba sa tao nitong huling
dalawang siglo; dito sa huling 200 na taon nagkaroon ng malalaking
pagsulong sa agham at teknolohiya.
Ang tunay na dahilan kung bakit ipinagkait sa tao ang pagsulong
sa agham at teknolohiya hanggang sa malapit na ang dulo ng panahon
ay sapagkat lilipulin ng sangkatauhan ang kanyang sarili bago pa
man matapos ang itinakda ng Diyos na panahon nitong pang-sariling
pamamalakad sa mundo. Minsan pa, itinakda ng Diyos ang unang
6000 na taon para sa pangsariling pamamahala ng tao sa mundo bilang
bahagi ng kaniyang plano at layunin noon pang simula ng paglikha.
Sa totoo lang, kung ang tao ay nabigyan ng ganitong karunungan
sa simula’t simula, hindi siya makaliligtas na umabot man lang sa
panahon ng baha ni Noe, na hindi katagalan matapos ang unang 1000
na taon ng tao sa mundo.
Oras na — talagang oras na — para ang tao ay magsimulang makinig
sa Panginoon, ang ating Diyos na Tagalikha, na labis ang pagnanais
na mailigtas tayo sa ating mga sarili, sa ating likas na kasakiman, at
maihatid tayo sa pamamagitan ng pangunguna Niya sa atin sa isang
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bagong kapanahunan ng isang lubos na mas magandang mundo na
tirahan para sa lahat.
Sa ganang akin, umaasa ako na ang lahat na makababasa nito ay
makikinabang sa mga naisulat at makapagbibigay ng isang mabilis
at tamang paraan ng pagtugon sa Diyos. Sa ganitong paraan, sila ay
maaaring makatanggap, at pagkatapos ay makapagbigay sa kanilang
mga mahal sa buhay at iba pa, ng isang uri ng kaalaman, pagpapalakas
ng loob at pag-asa na kinakailangang yakapin ng lahat para nila
makayanan at maligtasan ang anuman na padating. Ang tulong na
iyan ay maaari lamang magmula sa isang tanging pinanggagalingan.
Ito ay maaari lang manggaling sa Diyos na Makapangyarihan na
nagnanasang tayo ay makinig sa Kaniya, at tayo bilang mga anak
Niya ay dapat tumugon sa Kaniya sa paraan na nararapat para sa kung
sino Siya— ang ating mapagmahal na Ama. Sa ganyang paraan, Siya
ay makapagsisimulang magpala sa atin at maghatid sa atin palabas
sa malaking takot at espiritual na pagkaka-alipin na siyang umiiral
at lumalamon sa mundo.
Mahalaga na ating maintindihan na ang Panginoon ay hindi
makikialam na tumulong sa sinumang ayaw makinig sa Kaniya.
Yaong mga ayaw makinig sa Diyos ay makapagdudulot lamang ng mas
matinding kahirapan, pagdurusa at labis na kalungkutan sa kanilang
mga sarili at sa iba pa at malamang ay makapagdudulot mismo ng
kamatayan. Gayunpaman, kung gaano kabilis na tunay na makinig
ang isa sa Diyos, at gawin ang kung anuman na pinagagawa Niya, ay
ganoon din kabilis ang Kaniyang pamamagitan sa mga inyong personal
na buhay para pagpalain Niya kayo.
Ngayon, ang Panginoon ay namamagitan na sa mundong ito,
kasama and buong populasyon nito, sa isang paraan na hindi Niya
pa nagawa magmula noong mga araw ni Noe at ng baha. Ngunit sa
pagkakataon na ito, ito ay hindi para sa pag-sagip sa isang pamilya
lamang, kung hindi pagsagip sa milyun-milyon na katao. Sa loob
ng Kaniyang itinakdang oras, hahayaan ng Panginoon na maganap
ang mga nakakakilabot na pangyayari sa mundo at Siya mismo ay
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magdudulot rin ng pinsala at kamatayan bilang paghatol Niya ng
kaparusahan, ngunit ang pinakamalalang pinsala ay magiging dulot
pa rin mismo ng mga tao. Habang ang tao ay papalapit na sa paglipol
sa kanyang sarili, ang Panginoon ay magdudulot rin ng kamatayan
sa napakarami na ayaw makinig sa Kaniya at sa mga nakikibahagi sa
pagsira ng Kaniyang nilikha.
Ang kwento ni Noe at ng kaban ay isang mahusay na halimbawa na
naglalarawan ng tunay na saloobin ng sangkatauhan at ng malalim na
diwa ng kawalan ng pananampalataya sa Diyos, at sa kanyang dakilang
kapangyarihan at lakas. Ang mga tao ay nahihirapan na maniwala na
ang “nilalang” na ito ay kayang ipatupad ang mga naitala sa bibliya
tungkol sa mga pangya-yari na pumapalibot sa baha. Mas lalo na
naman sigurong mahirap sa isip ng tao na paniwalaan na Siya ang
lumikha ng sansinukuban. Pag-isipan mo ang kwentong ito at iyong
tingnan kung ikaw ay naniniwala dito o hindi, at kung ikaw ay may
kahit kaunting pag-aalinlangan, bakit hindi ka humingi sa Diyos ng
tulong para makita mo ang katotohanan nito? Pagkatapos, habang
ikaw ay nagpapatuloy na basahin ito, sa anumang bahagi nito, na
may kahirapan intindihin para sa iyo,mas mainam na dumulog ka sa
Diyos para tulungan kang maintindihan kung ang mga ito ay totoo.
May ilang mga itinuturing na dalubhasa o iskolar patungkol sa
relihiyon, ang nagtuturongayon na ang kwento ng malaking baha ay
para lamang sa mga bata at ito ay hindi tunay na nangyari. Ngunit ito
ay totoong nangyari ayon sa pagkakatala sa banal na kasulatan. Lahat
ng hayop sa lahat ng dako at lahat ng tao sa mundo ay nangamatay
sa bahang iyon, maliban lamangkay Noe at sa kanyang pamilya. Isa
pang masaklap na ulat tungkol sa likas na ugali ng tao, pag-katapos ng
baha, ni isa sa pamilya ni Noe ay wala man lamang bumaling sa Diyos
upang magpa-salamat sa kanilang pagkakaligtas sa baha. Sa halip,
dahil sa makasarili at mapagmataas na ugaling tao, sila ay nagdala ng
mapait at mapaghusgang saloobin para sa Diyos sa mga ginawa Niya.
Yaong saloobin at espiritu na iyan, na halimbawa ng kadalasan
na tugon ng tao para sa karumal-dumal na kaganapan sa dulo ng
panahon na may kalakip na pinsala at kamatayan.
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Siya rin mismo ang magdadala ng malaking bahagi nito sa mundo.
Ang saloobin at espiritu na ito, na iniuukol sa Diyos ay nagpapahiwatig
ng isang pangunahing depekto sa pangangatwiran at paghusga ng
tao. Ang saloobin ay isa na walang takot na humusga sa Diyos. Ito
ay tumatanggi na ang Diyos lamang ang may ganap at matuwid
na katangian upang hatulan ang mga bagay na iyon at ang tao ay
siguradong wala nito.
Ang pamilya ni Noe, matapos lahat ng kanilang nasaksihan na
dakilang kapangyarihan ng Diyos upang maisagawa ang kanyang
paghatol sa sangkatauhan, ay hindi pa rin nangamba at nakuha pa
rin nila na mismong husgahan ang Panginoon. Ginawa nilang parang
“diyos” ang kanilang sarili upang humusga ng tama o mali. Inatasan
nila ang kanilang sarili na husgahan ang Diyos, at sa ganoong paghatol,
ay kinondena pa nila ang Panginoon. Gaano kabaluktot ang pag-iisip
ng tao? Ipinapakita dito ang kabuktutan ng pag-iisip na ito.
Kung ganon, ano ang kulang dito? Kung ang Diyos ang lumikha sa
atin at nagbigay sa atin ng buhay upang manatili sa mundong ito, na
nilikha rin Niya, hindi kaya karapat-dapat lang na tayo ay makinig sa
Kaniya at kung paano dapat tayo mamuhay? Ito ay maihahalintulad
sa isang halimbawa sa banal na kasulatan na “ang manggagawa ng
palayok at ang luwad,” kung saan naitanong na, “maaari bang umangal
ang luwad sa magpapalayok na hindi niya nagugustuhan kung paano
siya binubuo?” Ito ay nagpapakita na isang kahibangan lamang ang
pagmamagaling sa Diyos na lumikha sa atin.
Gayunpaman, kung tayo ay hindi nilikha ng Diyos at wala palang
Diyos, tiyak na kapahamakan lamang ang ating patutunguhan.
Kadalasan, ang mga taong mapagmalaki o mapagmataas ay mas
naniniwala pa na tayo ay nagmula sa hayop na gumapang galing sa putik
at sa kalaunan, makalipas ang milyun-milyon na taon ay nagsimulang
lumakad, magkaroon ng paa, kamay at iba pang kumplikadong sistema
ng katawan hanggang sa maging ganap na tao. Ito ay kahibangan
talaga!
Sobrang dami ng tao ang mas naniniwala pa sa kwento ng mababang
uri ng hayop na gumapang mula sa putik hanggang sa mag-iba ng
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anyo ngunit ano nga ba ang mga batas na umiiral sa mga ganito na
mula sa aghambuhay at agham ng kimika? At ano nga ba ang uri ng
kaisipan, o kakayahan mayroon ang isang hipon, tulya o isda para ito
makapag-pasya o magkaroon ng isang matinding pangangailangan
para ito makapagbago ng anyo at magkaroon ng mas mataas na kaurian.
Tayo ba ay mapapaniwala na nangangailangan ito ng kakayahan na
makapagbago ng dahan-dahan sa loob ng ilang milyon na taon?
Ang mga ganitong bagay ay sadyang katawa-tawa at ang mga
iskolar na nagpapaniwala sa ganito ay nagmumukhang sira at mahina
ang ulo. Sa anong batas ba ng kalikasan maaaring maipatupad ang
ganito? Ang tao ay dati ng naghahangad na makalipad kaya papaano
tayo naunahan ng mga ibon kung talagang mataas ng malayo ang ating
antas kumpara sa mga ito? Sa halip ay napilitan tayong gumamit ng
dinisenyong makinarya sapagkat marahil ay umabot na tayo sa punto
na ating napag-isipan na kailangan ng gawin kaagad ang ganito dahil
hindi natin mahihintay ang milyun-milyon na taon na kinakailangan
upang tayo ay makapagbago at makapagpatubo ng sarili nating mga
pakpak bago pa man natin malipol ang ating mga sarili.
Pagkatapos, paano naman ang teorya ng “malaking pagsabog”, na
kung papaano raw nag-pasimula ang sansinukuban? Tila makabubuti
na magbigay ng ilang mga katanungan bago mag-karoon ka ng bulag na
pagtanggap dito. Kaya noong naganap ang “malaking pagsabog,” saan
nagmula ang hindi masukat na dami ng materyales na nagsambulat
sa kalawakan upang makapagbuo ng bilyun-bilyon na mga bituin?
Sa bagay na ito, saan nanggaling ang kalawakan? Anong batas ang
umiiral upang magkaroon ng ganung pagsabog? Kung ang mga batas
na iyon ay umiiral, saan nagmula ang mga ito?
Ngunit sa lahat ng mga ito, hindi mo maaaring pagtatanungin ang
mga bagay na ito sa mga eskwelahan o unibersidad, sapagkat ito ay
magdudulot sa iyo ng panlilibak, pangungutya at posibleng paghamak
sa iyo ng iyong mga kasama. Tayo ay pinapapaniwala na hindi lang
nang-yari ang malaking pagsabog, kung hindi noong ito ay naganap
ang mga kumplikadong batas ay kasabay ring nagsimulang umiral.
Gusto nilang lunukin mo na lang ang teorya ng “malakas na pagsabog,”
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at huwag kang maniniwala na mayroong Diyos na makapangyarihan,
na lumikha ng sansinukuban.
Noe at ang Kaban
Bago natin ipagpatuloy ang pagsusuri sa likas na pag-uugali ng tao
na madaling humusga at magkondena sa Diyos, at hindi nakikinig sa
kanyang gabay at mga tagubilin, bigyan natin ng pansin ang kwento
ni Noe at ng kaban. Ito ay naglalarawan ng labanan sa isipan ng tao,
kaugnay ng pagtanggap sa mga pangunahing gawain ng Diyos.
Upang maging maayos ang pagsusuri sa kwentong ito, ang
pinakamainam na paraan ay ang pagbasa ng mga naitala ng Diyos
para sa atin. Bago maibigay ang naitala sa salaysay na iyon sa aklat
ng Pasimula o Genesis, kailangan nating pag-aralan ang isang salita
na Hebreo sa salaysay na iyon. Hindi ito naisalin ng maayos sa ibang
mga wika, kaya kapag binasa ito sa konteksto ay hindi nito maihatid
ang tunay na mensahe. Ang salita ay naisalin sa Ingles na “sumama”,
na tama lamang kung nakukuha mo ang tunay na layunin sa koteksto.
Mayroong mga halimbawa na makakatulong magbigay ng mas
magandang pang-unawa.
Isang salaysay sa aklat ng Hosea ay makapagpakita ng tunay na
kahulugan at tamang gamit ng salitang ito. “Nagpakasamang lubha
ang aking bayan tulad ng nangyari sa Gibeah. Gugunitain ng Diyos
ang kanilang kalikuan, at paparusahan ang kanilang kasalanan.”
(Hosea 9:9, MBBTag 2012)
Ito ay sinasabi sa konteksto na kung papaano tinalikuran ng Israel
ang pamamaraan ng Diyos, at sinunod nila ang kanilang sariling
pamamaraan na baluktot—- nabubuhay ng taliwas sa kagustuhan ng
Diyos—- at sila ay puno ng kasalanan, kung saan ang kasalanan ay
tinukoy sa banal na kasulatan na ”...paglabag sa kautusan ng Diyos.”
(1 Juan 3:4)
Isa pang salaysay ay may kinalaman kay arkanghel Lusiper at kung
ano ang kaniyang ginawa para makilala bilang Satanas. Nilikha ng
Panginoon ang mga anghel na may malayang moralidad at sa ganon
ay kaya nilang magdesisyon para sa kanilang sarili. Kung hindi, sila
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ay magiging parang robot lamang na naiprograma tulad ng mga
hayop na may likas na ugali o gawi at hindi na kailangang mag-isip
o mag-rason. Ganito rin kung papaano nilikha ng Diyos ang tao, na
may kakayahang mag-isip at mag-rason.
Gayunpaman, sa mga nilalang na angheles, ang kaisipan na
ibinigay ng Diyos sa kanila ay puno lamang ng kaalaman at pangunawa sa pamamaraan ng Diyos. Ito lamang ang nalalaman at
naranasan nila sa buhay hanggang sa si Lusiper, at ang mga iba pa
na sumunod sa kanyang kaisipan ay nagsimulang sumalungat sa
mga turo ng Diyos.
Sa isang salaysay ng ginawa ni Lusiper, ipinakita sa atin kung
paano ang mga maling desisyon ay nakaapekto sa kanyang pag-iisip,
at ito ay naging masama. “Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip
[tinukoy na si Lusiper sa Is. 14:12], at itinatag kita, na anopa’t ikaw
ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos {mataas na pwesto sa
pamahalaan ng Diyos}; ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga
batong mahalaga.[kabilang sa buong kaharian ng angheles].
Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad [sa mga panahon na ito, ikaw
ay nakiki-isa pa at sumasang-ayon pa sa Diyos] mula sa araw na ikaw
ay lalangin, hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo.”
(Ezekiel 28:14-15)
“Ang iyong puso ay nagmataas (pagmamataas, kapalaluan) dahil
sa iyong kagandahan; [sa kahusayan at kapangyarihan na ipinagkaloob
ng Diyos sa kanya] iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa
iyong kaningningan” (Ezekiel 28:17).
Si Lusiper ay naging mapagmataas, sa pagbibigay importansya
sa kanyang sarili at nagsimulang maniwala na ang kanyang paraan
ng pag-iisip at kaalaman ay higit pa sa Diyos. Siya ay nagsimulang
mamuhay ng salungat sa pamamaraan ng Diyos at siya ay nagtiwala sa
sarili. Sinabi sa kaniya ng Panginoon na sa pag-isip sa ganung paraan
at pagkilos sa ganung mga kagustuhan, sa pamumuhay na kakaiba sa
pamamaraan ng Diyos, ay pinasama na niya ang sarili niyang isipan,
na bunga ng kanyang mga pagkakasala.
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Kung mas malinaw ang iyong pang-unawa sa paggamit ng salitang
“pinasama,”mas madaling maiintindihan ang mga tinalakay ng Diyos
tungkol sa mga nabuhay noong kapanahunan ni Noe. Ang salitang
ito ay nagpapakita ng kalagayan ng isipan na walang pakialam sa
pamamaraan ng Diyos at interesado lamang sa kanyang sariling
pamamaraan, na walang ibang uuwian kung hindi kasalanan.
Mahalaga na maintindihan natin ito sapagkat ang mundong ating
kinatatayuan ngayon ay muling bumalik sa ganitong kalagayan.
“At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa,
at ang buong haka ng mga pagiisip ng kanyang puso [ang layunin,
dahilan, kagustuhan at pagiisip] ay pawang masama lamang na parati”
(Genesis 6:5).
Dahil sa kalagayan ng sangkatauhan na puno ng katiwalian, bunga
ng kanyang patuloy na paglayo sa pamamaraan ng Diyos at pagiging
lubos na masama, “At sinabi ng Panginoon, Lilipulin ko ang tao na
aking nilalang sa ibabaw ng lupa...” (Gen. 6:7).
“Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod sa tingin ni Yahweh”
(Gen.6:8).
Ito ay nangangahulugan na mayroon lamang iisang tao sa mundo
noong panahon na iyon, na may tamang damdamin at kaisipan para
sa Diyos, na siyang maaari Niyang turuan at bigyan ng gabay sa
Kanyang pamamaraan. Sa katunayan, siya ang kahuli-hulihan na tao,
na may tamang isip at may maluwag na kalooban para sumunod sa
Diyos. Bagamat si Noe ay tagapaglingkod ng Diyos at tanging isa na
sumusunod sa Kaniya, minarapat na rin ng Panginoon na ipaabot sa
pamilya ni Noe ang kanyang biyaya upang mailigtas sila sa tiyak na
kamatayan at maitawid sa baha. Sa pamamagitan nito, ang Diyos ay
muling makapagsisimula na paramihin ang tao sa mundo.
At karagdagan ring naitala, “At sumama ang lupa sa harap ng
Diyos, at ang lupa ay napuno ng kaharasan. At tiningnan ng Diyos
ang lupa, at, narito sumama; sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang
kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe,”Ang
wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko; sapagkat ang lupa ay
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napuno ng karahasan dahil sa kanila; at narito, sila’y aking lilipuling
kalakip ng lupa,” (Gen. 6:11-13).
Gaya ng nabanggit sa una, ang salitang “masama” na ginamit dito at
saanman sa banal na kasulatan ay nagpapahiwatig ng lagay ng kaisipan
ng mga yaon, tulad ng sinasabi dito sa sangkatauhan, “pinasama nila
ang kanilang pamumuhay sa mundo.” Hindi nababahala ang tao sa
pamamaraan ng Diyos, kundi sa kanilang pamamaraan lamang, na
nangangahulugan na sila’y sumusuway sa Diyos at namumuhay na
makasalanan.
Sinabi ng Panginoon na ang mundo ay naging “puno ng karahasan.”
Ito ang angkop na pagsasalarawan sa kalagayan na nararanasan sa
mundong ito lalo na sa nakalipas na dekada. Ang tao ay nanumbalik
muli sa dati. Ito ay naging tulad na naman noong panahon ni Noe.
Ito na naman ang kalagayan sa mundo kung ang kabuktutan ng
tao ang pag-uusapan, sapagkat ang tao ay palayu ng palayo sa Diyos.
Ang susunod na pahayag ay maaaring nakakagulat ngunit ito ay totoo.
Kahit si Noe ay nag-iisang tao na nakikipag-ugnayan sa Panginoon
noong panahon na iyon, mas malala pa ang lagay ng ating mundo sa
ngayon.
Ngayon, mayroong higit sa pitong bilyon na katao sa mundo, at
kahit na mahirap paniwalaan ang susunod na ipapahayag sa inyo,
ito ay totoo at maipapaliwanag sa inyo ng lubusan. Sa ngayon ay
mayroon lamang kulang-kulang na 500 na tao na nasa tamang gulang,
ang sa kasalukuyan ay may ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng
Espiritu Santo, na naglilingkod sa Diyos tulad ni Noe noon, na
pinangungunahan, inaalalayan at tinuturuan sa pamamaraan ng
Diyos. Ang natirang bahagi ng mundo ay tumanggi sa mga babala ng
Diyos, sa mga tagubilin at mga katotohanan na ipinahayag Niya sa
buong mundo, may 80 taon na ngayon. Kung titingnan ang bilang ng
tao ngayon, ang katumbas ay isang tao lang sa 14,000,000 ang may
ugnayan sa Panginoon.
Ang sangkatauhan, dulot ng maling paggamit ng mga agham at
teknolohiya ay lalo lamang napabilis ang paglayo sa ating Panginoon.
Ang mga tao at mga bansa ay naging mapagmalaki ng higit pa sa dati

MANGHULA LABAN SA MGA BANSA

19

at ang mga makabagong teknolohiya ay lalong pinabilis at pinalawak
ang pagkalat ng kasamaan. Ang kasamaan sa mundo ay mabilis
na lumaganap nitong mga huling dekada sa pamamagitan ng mga
programa sa telebisyon, sine, musika, internet, sosyal midya atbp...
Ang patayan, terorismo, droga, digmaan, pang-aapi ng pamahalaan,
korporasyon, sekswal na imoralidad ay laganap din sa buong mundo.
Dahil sa mga ito, ang tao sa kasalukuyan ay nalampasan na ang
kabuktutan ng mga tao noong panahon ni Noe.
Ang sangkatauhan ay hindi lang napipinto na lipulin ang sarili,
kundi ang kabuktutan rin ng tao ay umabot na sa punto na ang paghatol
ng Panginoon laban sa sangkatauhan ay dapat ng ipataw. Ngunit sa
pagkakataong ito, ang Diyos ay hindi gagamit ng baha upang puksain
ang tao, at Siya ay may planong sagipin ang milyun-milyon na tao at
paratingin sila sa isang bagong kapanahunan para sa sangkatauhan.
Gayunpaman, milyun-milyon rin ang kanyang haharapin, sapagkat
lilipulin Niya yaong mga handang sumira sa mundo at mga taong
disididong mamuhay ng masama.
Araw ni Noe at Araw Natin
Habang patuloy nating tinututukan ang kwento ni Noe, dapat nating
malaman na may mahalagang paghahalintulad sa kalagayan ng tao
noon at sa kalagayan ng tao ngayon.
Minsan pa, bago magpatuloy sa kwentong ito, kailangan na
tutukan ang isang salita na galing sa Hebreo, na hindi lang pangit
ang pagkakasalin kundi mali pa. Ito ang salita na naisalin sa Ingles
na “magsisi.” Mayroon pang isang salita sa Hebreo na angkop sa akto
ng pagsisisi, pero hindi ang isang ito.
Sa bibliya na KJV ( King James Version ), ito ay naisalin na
“kaginhawaan” na dalawang beses na mas madalas kaysa pagsisisi.
Ang salitang ginhawa ay mas malapit sa tamang kahulugan ng salita
ngunit kulang pa rin ito upang maunawaan ang buong kahulugan at
layunin ng salita. Ang salitang Hebreo ay galing sa salitang-ugat na
ang kahulugan ay “paghihimutok, pagbubuntong-hininga.” May ibig
sabihin na “ginhawa na nagmula sa lungkot.” Ang ginhawang ito ay
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maaaring galing sa simpleng kilos ng pagbuntong hininga ( paghinga
ng malalim na palabas ) sa paraan na nailalabas mo ang sakit o lungkot
na nararamdaman mo sa loob. Ito ay maaari ding gamitin na tawag
sa “pakikiramay o pakikidalamhati” na maaaring madama galing sa
ibang tao na tumutulong o sumusuporta sa iyo sa oras ng lungkot at
dalamhati.
Sa pagpapatuloy ng kwento ni Noe, pinagiisipan ng Diyos ang
kalagayan ng tao na umiiral noong panahon na iyon. Noon, kaunti
lang na parte ng bahagi na ito ng banal na kasulatan ang binanggit,
ngunit ngayon ay tututukan ang buong nilalaman nito.
“At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa,
at ang buong haka ng mga pagiisip ng kaniyang puso [ang layunin,
kagustuhan at pagiisip] ay pawang masama lamang na parati. At
‘nagsisi [nagdulot ng lungkot at ng pagnanasang maginhawaan o
madamayan] ang Panginoon na kaniyang nilalang ang tao sa lupa,
at nalumbay sa kaniyang puso. At sinabi ng Panginoon, ‘Lilipulin ko
ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa; ang tao at gayon din ang
hayop, at ang mga umuusad, at ang mga ibon sa himpapawid; sapagkat
pinagsisisihan ko na nilalang ko sila [sangkatauhan]’” (Gen. 6:5-7).
Itong huling taludtod ay mas tamang maisalin na “At sinabi ng
Panginoon, Lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa;
ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon
sa himpapawid; Sa gayon, Ako ay magkakaroon ng ginhawa sa aking
kalungkutan.”
Sinabi ng Panginoon na ang tao ay naging labis na masama, malayo
sa kanyang paraan ng pamumuhay, at ito ay ikinalungkot Niya mula sa
kaniyang kaibuturan, at dahil dito, napagpasiyahan—-nahusgahan—Niya na Siya ay magiginhawaan lamang sa sobra Niyang lungkot dahil
sa kalagayan ng tao at sa mga pinaggagagawa nito sa sarili, kapag
magawa niyang tapusin ang buhay ng sangkatauhan maliban lang
sa isang pamilya.
Ang nais ng Diyos ay mailigtas ang tao at ang malaking bahagi
ng pagpapapalaya na ito ay nakatakda pa sa hinaharap.Ito ay
tunay na nakatutuwa at nakasisiglang bahagi ng plano ng Diyos na
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maisasakatuparan sa hinaharap na panahon, ngunit ang mga puno at
ministro ng iba’t-ibang mga iglesia ay walang kamuwang-muwang sa
mga itinuro ng Diyos sa kahabaan ng mga panahon, maging sa mga
naihayag na aral sa banal na kasulatan.
Noong panahon ni Noe, kung ang tao ay patuloy na namumulat
at nakikilahok sa mga kabuktutan at imoralidad, ang kanilang isip at
espiritu ay lalo lamang magiging masama. Habang tumatagal ang tao sa
ganitong kalagayan, ang pagkakataon o pag-asa upang sila ay masagip
o masalba sa isang hinaharap na panahon ay mabilis na naglalaho.
Umabot na sa punto na ang isipan at puso ng tao ay masyado nang
sumasama kaya mas mabuti pa na sila ay pansamantalang pigilan sa
pamamagitan ng kamatayan.
Ang Diyos ay may kapangyarihan na mambuhay na mag-uli,
na bahagi ng kaniyang mahusay na plano, at ang kanilang susunod
na paggising ay sa isang hinaharap na panahon kung saan sila ay
mabibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na masalba, sa loob ng isang
kapaligiran na ipagkakaloob sa kanila ng Diyos. Sa panahon na iyon,
ang pagkakaligtas sa kaluluwa o ang pagkakasalba ay magiging mas
madaling makamit kaysa anumang panahon, pati na ang panahon noon
ni Noe. Ang panahon na iyon na nasa hinaharap, kung kailan lahat
ng mga nangamatay sa baha ay manunumbalik muli sa pagkabuhay
para sa layunin na sila ay masalba ay magaganap pagkatapos ng 1000
taon na paghahari ng pamahalaan ng Diyos sa lahat ng mga bansa.
Pagtatatag ng Milenyo
Sa sandaling ito, bago maipagpatuloy ang kwento na sumasakop sa
kapanahunan ni Noe, mas makabubuti na maipaliwanag ang mga
nababanggit tungkol sa 1000 taon na pamumuno ng pamahalaan ng
Diyos sa sanlibutan — ang Milenyo. Sa katapusan ng panahon na ito, ang
lahat na hindi nagkaroon ng pagkakataon na masalba ay mabubuhay
na maguli para nga sa pagkakataon na iyon at oportunidad sa buhay.
May mga bahagi ng mga tinatalakay dito na maaaring kakaiba o
hindi masyadong naririnig, pero hindi, habang humahaba ang iyong
pagbabasa, ay lalong magiging malinaw ang mga ito para sa iyo. Mahal
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ng Diyos ang kaniyang nilikha, at ang tao ay nasa taluktok ng kaniyang
mga nilikha na pisikal. Malalim ang habag at awa na ipinagkakaloob
niya sa tao na hindi natin lubos na maisip at hindi rin naituro sa atin.
Isang labis na mahabaging Panginoon ang pumagitnanoong panahon ni
Noe para huwag hayaan ang tao na umabot sa kalagayan na mawawalan
sila ng pagkakataon na masalba o maligtas. Ang Diyos ay buong awa
na naglaan para sa kanila ng pagkakataon sa hinaharap, na mabuhay
na maguli upang magkaroon sila ng mas malaking pagkakataon na
makamit ang tunay na kaligtasan. Ang karunungan na ito ay nawala
o naitago sa halos lahat ng tao, sa nakalipas na 6000 taon.
Ang sangkatauhan ay muling nahaharap sa kaparusahan na
ipapatupad ng Panginoon sa mundong ito, ngunit ito ay may malaking
pagkakaiba sa baha noong panahon ni Noe. Bagamat ang karamihan
ng tao ay mamamatay sa dulo ng panahon, at mabubuhay na maguli
sa isang hinaharap na panahon, marami pa rin ang pagpapalain na
mabuhay sa Milenyo, kung saan itatatag ng Panginoon ang kanyang
pamahalaan, na maghahari sa mga bansa.
Bagama’t ito ay tatalakayin sa mas detalyadong paraan, mas
mainam kung ating titingnan sandali, kung anu-ano ang naihayag
ng Panginoon na mangyayari sa mundo kapag tinapos na niya ang
6000 taon ng pansariling pamamahala ng tao, at maitatag ang 1000
taon na paghahari ng kaniyang pamahalaan.
Isang bahagi ng banal na kasulatan, na mula sa aklat ng Pahayag
sa Bagong Tipan ang sisipiin natin. Ngayon, may mga kasapi ng
Hadaismo na baka gusto nang tumigil sa pagbabasa sa puntong ito,
sapagkat hindi ito nagmula sa kasulatan ng batas o mga propeta.
Gayunpaman, totoong sayang kung titigil na sa pagbabasa ang mga
Hudyo sapagkat marami silang mapupulot sa naisulat dito na galing
kay Yahweh Elohim, ang tanging Isa na Umiiral na Walang-Hanggang
Panginoon. Siguro ay makabubuti rin kung maipabibigay-alam
sa mga bumabasa na ang aklat na ito ay sang-ayon sa katotohanan
na, hindi dalawa o tatlo ang Panginoong Diyos na walang-Hanggan
kung hindi, tanging Siya lamang ang Panginoon — Yahweh Elohim.

MANGHULA LABAN SA MGA BANSA

23

Ang mga sumusunod na talata na tatalakayin ay galing sa aklat
ng Pahayag (Revelations) upang mas madaling sundan, at sa yugtong
ito makapagbigay ng mas malinaw na pang-unawa sa pamahalaan
ng Diyos, na maghahari sa loob ng isang libong taon, na kasunod ng
Pangatlong Digmaang Pandaigdigan (World War III).
“At nakita kong bukas ang langit; at narito ang isang kabayong,
maputi at yaong nakasakay dito ay tinatawag na Tapat at Totoo at sa
katuwiran siya ay humahatol at nakikipagbaka [nakikipagbaka para
tapusin ang WWIII, para patigilin ang mga sumusira sa mundo].
At ang kaniyang mga mata ay ningas ng apoy, at sa kaniyang ulo
ay maraming korona [sagisag ng pamumuno o paghahari sa mga
bansa], at siya’y may isang pangalang nakasulat, na sinoman ay hindi
nakaaalam kundi siya rin. At siya’y nararamtan ng damit na babad
sa dugo, at ang kaniyang pangalan ay tinatawag na “Salita ng Diyos.”
At ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kaniya, na mga
nakasakay sa mga kabayong puti, at nangararamtan ng mahalagang
linong maputi at malinis. At sa kaniyang bibig ay lumalabas ang isang
tabak na matalas, upang sa pamamagitan nito’y sugatan niya ang mga
bansa; Siya ay maghahari na may tungkod na bakal; [na may malakas
na kapangyarihan laban sa mga kaaway], at niyuyurakan niya ang
pisaan ng ubas ng kabangisan at poot ng Diyos na Makapangyarihan
sa lahat. Siya ay mayroon sa kaniyang kasuotan at sa kaniyang hita
na pangalan na nakasulat na, Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga
Panginoon” (Apocalipsis 19:11-16).
Ito ay isang salaysay ng isang kaganapan na malinaw na hinihintay
mangyari sa Hunyo 9, 2019. Ang matagal ng nahulaan na Mesiyas,
ang Kristo (Mesiyas at Kristo ay iisa ang kahulugan) ay ipadadala ng
Diyos upang hawakan ang mundo at itatag ang kaniyang pamahalaan
na maghahari sa mga bansa. Ang pangsariling pamamahala ng tao ay
wawakasan at ang Mesiyas at ang kaniyang hukbo ang magpapalakad
ng pamahalaan sa lahat ng bansa. Gagawin niya ito ng may malakas
na kapangyarihan — isang uri ng kapangyarihan na hindi pa namalas
ng tao kailanman.
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Para mas madali at mas lalong maintindihan ang susunod na
naitala, ang mga sumusunod na talata ay sisipiin sa paraan na magiging
mas madaling sundan ang daloy nito.
“At nakakita ako ng mga trono, at may mga nagsisiluklok sa mga
ito, at paghatol ay ibinigay sa kanila” (Apocalipsis 20:4).
Tinutukoy dito ang mga sumama kay Kristo (ang Mesiyas)
sa kaniyang hukbo, na binibigyan rin ng katungkulan, sa loob ng
pamahalaan ng Diyos, upang maghari sa mga bansa, sa ilalim ni Kristo.
Ito yaong mga nabuhay na maguli, sa buhay na walang hanggan, mga
naging espiritu ngunit may kakayahan na makihalubilo bilang mga
tao. Ito ay maihahalintulad sa mga pagkakataon na nakihalubilo ang
Diyos Ama bilang tao, noong binisita niya at nakikain kay Abraham,
at noong nakipagbuno siya kay Jacob.
Ang mga taong mabubuhay na maguli at maghahari kasama ng
Mesiyas, kasama ni Kristo, ay mga tao na tulad nina Abel, Abraham,
Sarah, Moses,Deborah, David, Elijah, mga sinaunang propeta, mga
apostoles ng iglesia, kasama ang mga marami pang ibang mga naging
tapat sa kahabaan ng panahon. Ang taludtod na iyon ay nagpatuloy na
magsabi, “Nabuhay sila at nag-hari na kasama ni Kristo sa loob ng isang
libong taon” (Apocalipsis 20:4). Bakit halos lahat ng mga tradisyunal
na Kristiano ay binabale-wala at hindi itinuturo ang tungkol sa 1000
taon na kapanahunan ng paghahari ni Kristo kahit ito ay malinaw na
binabanggit sa aklat ng Apocalipsis o aklat na tinatawag ring Pahayag?
Sinasabi dito na yaong mga makakasama ni Kristo na maghahari
ay yaong mga kasama sa “unang pagkabuhay na maguli.” Nagsasabi
ito na, “Mapalad at banal ang mga makakasama sa unang pagkabuhay
na maguli,” at saka sila’y “maghahari kasama niya [Kristo] sa loob ng
isang libong taon” (Apocalipsis 20:6).
Gaano karami ang nakarinig na ng tungkol sa 1000 taon
na kapanahunan, na mas kilala sa tawag na Milenyo, kung saan
yaong mga nabuhay na maguli sa walang-katapusang espiritual na
buhay ay magiging kasama ng Mesiyas upang maghari sa mundo sa
kapanahunang iyon. Bakit ang mga talatang ito at mga sinasabi nito
ay hindi pinapansin ng mga tradisyunal na Kristiano, mga nagtuturo
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at mga iskolar ng kani-kanilang mga iglesia? Ang buong kwento na
paano at bakit nangyari ang mga ito ay nakamamangha habang ito
ay nagaganap.
Ang Hinaharap na Pagkabuhay na Maguli
Ating napag-alaman na mayroong 1000 taon na panungkulan ang
pamahalaan ng Diyos na itatatag sa mundo, matapos na wakasan
ng Diyos ang pangatlong pandaigdigang digmaan (WWIII). Ang
sandaling ito ay kasabay ng pagbabalik ni Hesu-Kristo, kasama ang
mga binuhay muli ng Diyos sa Unang Pagkabuhay na Maguli, ang mga
nabuhay at nangamatay sa kabuoan ng 6000 taon. Ang mga ito yaong
mga nakipag-ugnayan sa Panginoon noong sila ay nabubuhay pa.
Yaong mga makakasama dito sa pagkabuhay na maguli na ito, ang
maghahari sa ilalim ni Hesu-Kristo, sa lahat ng mga bansa, sa loob
ng isang libong taon.
Sa panahon ng Milenyo, ang mga tao ay patuloy pa rin na
mabubuhay at mamamatay, tulad ng nakalipas na 6000 taon, ang
pagkakaiba nga lang ay sila ay mamumuhay sa ilalim ng pamahalaan
ng Diyos at hindi pamahalaan ng tao. Mabubuhay sila sa mundo, kung
saan ang katarungan o hustisya ay mabilis ipatupad (hindi nabibinbin
o naaantala ng ilang taon), matuwid sa paghatol at sadyang patas
para sa lahat.
Wala nang mga tagausig o mga imbestigador na kung minsan ay
binabaliktad o iniiba ang mga pangyayari para lamang maipanalo ang
kanilang kaso at magkaroon sila ng magandang reputasyon; gumagawa
ng sarili nilang paghuhusga ng may sala o wala sapagkat mayroon
silang itinatangi o kinikilingan. Wala na ring mga manananggol na
ipaglalaban ang nasasakdal na alam nilang walang duda na nagkasala.
Hindi na rin kailangan ang sistema ng hustisya na umiiral sa ating
kasalukuyan. Hindi na kailangan ang mga ito sapagkat ang mga
makakasama ni Kristo ay may kakayahan na alamin ang mga tunay
na pangyayari sa mga kaso na kanilang lilitisin. Walang maitatago
sa kanila. Walang makakalusot na mga kasinungalingan, panloloko,
huwad na saksi o anumang pagbali sa katotohanan sa anumang paraan.
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Yayamang lahat ng mga bansa ay papasailalim sa pamahalaan
ng Diyos, hindi na magkakaroon ng diktadura o ano mang uri ng
pamahalaan na umiiral sa ngayon. Wala ng demokrasya “ng mga tao”
na namumuno sa pamamagitan ng “sarili nilang” mga naitatag na batas.
Ang paraan ng pulitika, pagsisinungaling, suhulan, dayaan sa halalan,
hindi patas na hustisya at iba pang pangaabuso sa kapangyarihan ay
hindi iiral sa pamahalaan ng Diyos.
Sa mundong ito, ngayon, ay mayroong malaking hidwaan,
kaguluhan, labanan at hindi-pagkakaintindihan ang mga taong may
paniniwala sa kani-kanilang mga relihiyon. Sa milenyo ay hindi na
maguguluhan o malilito ang mga tao tungkol sa Diyos o relihiyon. Ang
ituturo lamang ay ang katotohanan tungkol sa mga gawi ng Panginoon.
Hindi na magkakaroon ng mga huwad na relihiyon o panlilinlang na
laganap sa mga ito, katulad ng mga panlilinlang na umiiral sa mga
iba’t-ibang relihiyon sa ngayon. Ang mga magkakahiwalay na sekta at
magkakaibang paniniwala ng bawat isa nito sa loob ng Hudaismo, Islam
at Tradisyunal na Kristyanismo ay mawawala lahat, sa pagtatatag
ng Diyos ng iisang daan at iisang paniniwala na maisasagawa sa
pamamagitan ng Kaniyang tunay na nag-iisang iglesia sa buong
mundo. Ito ang Iglesia ng Diyos na magpapatuloy gaya ng hanggang
sa ngayon—- naghahanda para sa Kaharian ng Diyos.
Sa wakas, ang sangkatauhan ay magsisimula nang makaranas ng
tunay na kapayapaan — totoong kapayapaan.
Sa una, ay nabanggit na ang tungkol sa mga nangamatay sa baha
at kung papaano ang kamatayan ay ginamit ng Diyos para lamang
mapahinto ang proseso ng pagsira nila sa diwa ng kanilang isipan.
Ginawa ito ng Panginoon na bahagi ng kaniyang pangkalahatang
plano at layunin para sa tao, ang mag-alay ng kaligtasan para sa
pinakamarami hangga’t maaari, sa isang panahon sa hinaharap. Sa
panahong ito, mas malaki ang kanilang pagkakataon na masalba, — na
mailigtas. Noong kapanahunan ng baha, ang isipan ng iba ay masyado
nang napinsala at wala na silang pag-asa na masalba.
Ang kawalan ng pag-asa na masagip ay nangyayari lamang kapag
ang isipan ng isa ay tuluyan nang nasira at hindi na maaaring maibalik
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ano pa man ang gawin. Ito ay maaaring mangyari kapag ang isang tao
ay dumating na sa punto na ang kaniyang pag-iisip, pangangatwiran at
pagdidisisyon ay puro salungat na sa Diyos at sa Kaniyang pamamaraan
at wala na siyang balak magbago — wala nang balak na pagsisihan
ang kanilang mga kamalian. Napagpasiyahan na nila na ayaw nilang
makibahagi sa anumang may kinalaman sa Diyos, pati na sa kanilang
kaligtasan. Dumating na sila sa punto ng pagkakasala na walang
kapatawaran sapagkat ayaw na nilang pagsisihan ang kanilang
kamalian at mas gusto pa nila ang sarili nilang pamamaraan.
Gayunpaman, sa pamamagitan ng kamatayan, marami sa mga
nasawi sa baha ay napigilan na maging lubusan na masama, at umabot
sa punto na hindi na sila makapagbabago. Magkakaroon pa sila ng
pagkakataon na mailigtas sa isang hinaharap na panahon, kapag sila
ay binuhay na muli ng Diyos.
Isang mabilis na sulyap sa hinaharap na panahon ng kaligtasan ay
nakapaloob sa konteksto ng ating tinalakay tungkol sa 1000 taon na
paghahari ni Kristo at ng mga nabuhay na maguli na sasama sa kaniya.
Ang pagkakasalin ng mga berso o bersikulo ay hindi mahusay at hindi
ma-ganda ang kaayusan at pagbabantas. Mahirap maintindihan kung
ano ang talagang tinatalakay sa tamang kunteksto. Ang sumunod na
paglalagay ng bilang sa bawat bersikulo ay nagdulot ng pag-kalito sa
tamang kaayusan o pagkasunod-sunod ng paksang tinatalakay na
pabalik-balik kung minsan. Kaya ang daloy (ng paksa) ay tatalakayin
na gaya ng dati, na may kasamang paliwanag kung kinakailangan.
Sa tinutukoy na mga taong muling nabuhay dito sa unang
pagkabuhay na maguli na makakasama na mamuno ni Kristo, sinabi
dito, “sila ay nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob
ng isang libong taon” (Apocalipsis 20:4).
Ang sumunod na bersikulo ay nagpatuloy na nagsasabi ng, “ang
mga [natira pang] iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang
sa naganap ang isang libong taon.” (Apo 20:5) Tapos, sa huli ng
taludtod ay muling binanggit ang mga nabuhay at naghari na kasama
ni Kristo ng isang libong taon at sinasabi dito na, “Ito ang unang
pagkabuhay na maguli. 6/ Mapalad at banal ang makalakip sa unang
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pagkabuhay na maguli; sa mga ito’y walang kapangyarihan ang
ikalawang kamatayan; kundi sila’y magiging mga saserdote ng Diyos
at ni Kristo, at mangaghaharing kasama niya sa loob ng isang libong
taon” (Apocalipsis 20:5-6).
Ang dalawang taludtod na mga ito, ay talagang walang kahulugan
para sa mga tradisyunal na Kristiyano. Hindi ito ugma sa kanilang
doktrina ng langit o impiyerno, pati na rin sa paniniwala sa kaluluwang
walang kamatayan. Ang lahat ng mga ito ay tila malinaw talaga kung
alam mo ang katotohanan—- kung kaya mong pakinggan ang mga
sinasabi ng Diyos at tanggapin ito kasama ang lahat ng iba pang banal
na kasulatan na galing sa Diyos, na samakatuwid ay totoo.
Kung titingnan ito nang mas maigi, sinabi dito na pagkatapos ng
pagkabuhay na maguli, “Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay
hanggang sa naganap ang isang libong taon.”
Para sa iba, ang malinaw na pahayag na ito ay maaaring maging
problema. Sino ang iba sa mga patay? Siguro ay mas madaling
mauunawaan ito kung ang tatanungin ay, “Bakit sinasabi na, ‘ang mga
iba’?” O siguro mas mabuti pa, “Sino ang mga iba, na hindi kasama sa,
ang mga iba?” Ito ay tungkol sa dalawang partikular na pangkat ng
tao: 1) “ang mga iba” na hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang
isang libong taon, at 2) ang mga hindi kasama sa pangkat na tinutukoy
bilang “ang mga iba.” Ang mga yaon, na hindi “ang mga iba” ay ang
mga nabanggit sa una, na nabuhay na maguli sa espiritwal na buhay,
na kasamang maghahari sa loob ng isang libong taon.
Ang punto dito na sinasabi ay ang pangkat na ito na kasama sa
unang pagkabuhay na maguli “ay mga patay” at nakalibing pa sa
kanilang mga hukay bago sila binuhay muli. Hindi sila mga buhay.
Pagkatapos ay nabanggit na “ang iba pa” sa mga patay at hindi sila
nabuhay muli, hangga’t hindi pa tapos ang milenyo. Kaya ito ay tungkol
sa lahat ng sangkatauhan na nangamatay sa kahabaan ng panahon na
6000 taon, gaya ng mga nabuhay at namatay sa panahon ring iyon na
binuhay muli sa unang pagkabuhay na maguli, sa simula ng Milenyo.
Ipinapakita rito na ang dalawang pangkat ay kapwa mga patay
hanggang sa sila ay binuhay na muli, mula sa pagkakamatay.Yaong
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mga namatay at binuhay na maguli sa espiritwal na buhay (sa
unang pagkabuhay na maguli) ay makakasama ni Kristo sa kanyang
pagbabalik. Pagkatapos, “ang iba pang mga patay” na nangabuhay sa
panahong iyon rin ay hindi bubuhaying muli hangga’t hindi pa tapos
ang isang libong taon.
Ang Huwad na Doktrina ng Impiyerno
Sa puntong ito, mahalaga na sabihin ang isang mabigat na katotohanan.
Walang impiyerno, na kung saan ay walang hanggan na pinarurusahan
ang ilan sa mga nangamatay, tulad ng turo ng mga tradisyunal na
Kristiyano.
Ang salitang “impiyerno” na mababasa sa banal na kasulatan (KJV)
ay naisalin na galing sa apat na magkakaibang salita, isang galing sa
Hebreo at tatlong galing sa Griyego. Yaong mga may ugat sa tradisyunal
na Kristiyanismo na nagsalin ng banal na kasulatan sa iba’t-ibang mga
wika, galing sa orihinal na Hebreo at Griyego, ay iniligaw ang mga
tao sa pamamagitan ng pagsingit ng isang salita na may kahulugan
na hango sa sarili nilang maling doktrina sa paksa na ito, at hindi sa
tunay na kahulugan ng mga salita sa kanilang orihinal na lengguahe.
Isang salita na naisalin na “impiyerno” ay mula sa salitang
Griyego na “tartaroo” na minsan lang ginamit at nangangahulugan
na “isang lugar na pansamantalang bilangguan.” Ito ay ginamit para
maisalarawan ang isang kapanahunan na pinaalis si Satanas at ang
mga kampon niyang mga demonyo sa kinaroroonan ng tao. Ito ay
magaganap sa isang libong taon na kapanahunan ng paghahari ng
Diyos sa mundo, gaya ng nabanggit noong una.
May dalawa pang salita, na naisalin bilang “impiyerno,” na pareho
ang kahulugan. Isa ang salitang Hebreo na “sheol” at yung isa naman
ay ang salitang Griyego na “hades.” Kapwa sila nangangahulugan na,
“isang butas sa lupa.” Sa banal na kasulatan, ang mga salitang ito ay
naglalarawan ng hantungan ng karamihan sa kanilang pagpanaw;
sila ay inililibing sa isang butas sa lupa—- isang libingan.
At ang panghuli, may isang salita na ginamit na mali, pinagulo
o pinalabo ang ibig sabihin upang mabigyan ito ng ibang kahulugan
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na uugma sa kanilang huwad na doktrina na ipinagpipilitan nila sa
mga Kristyano. Ang salitang iyon na naisalin rin na “impiyerno”
ay ang salitang “geenna” sa Griyego, na galing sa salitang Hebreo
na “gehenna.” Ang tunay na kahulugan nito ay ” lambak ng anak ni
Hinnom,” isang lambak na malapit sa Herusalem. Sa loob ng mahabang
panahon, ito ay ginamit na tambakan at pinagsusunugan ng basura.
Ito rin ay kilala sa reputasyon nito na isang lugar na kung saan ang
mga nahatulan ng kamatayan ay itinatapon at sinusunog na kasama
ng mga basura.
Sa Bagong Tipan, ang salitang ito ay madalas na kasama ng salitang
“apoy.” May ilang mga halimbawa ng mga ulat na tungkol sa paghatol
at pagpunta sa impiyerno (geenna) na nag-aapoy. Dito nagmula ang
paniniwala ng ilang mga taong nagsasabing sila ay mga Kristyano,
no-ong gitnang kapanahunan, sa huwad na doktrina ng “impiyerno,” na
isang lugar kung saan pupunta ang mga taong nakondena pagkamatay
nila at doon ay pagdurusahin sila sa apoy at ng mga demonyo ng
walang katapusan. Ang gitnang kapanahunan na binabanggit dito
ay pumapatak sa mga ika-sampung siglo hanggang ika-labinglimang
siglo, (1000 A.D. - 1500 A.D.).
Noong si Hesu-Kristo ay nangaral tungkol sa paghatol ng Diyos
sa mga taong hindi nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at binanggit
niya ang salitang “gehenna” kasama ng apoy; ito ay hindi nawaglit sa
isipan ng mga Hudyo ng panahong iyon na may alam tungkol sa lugar
na ito na pinagtatambakan ng basura at ng mga labi ng mga taong
nahatulan ng kamatayan, para sunugin.
Ang mga Hudyong ito ay walang konsepto ng “impiyernong nagaapoy,” at ito ay lumago at kumalat lamang pagdating na ng gitnang
kapanahunan.
At isa pa, kapag sinasabihan ng Diyos ang tao na ang parusa ng mga
tumatanggi sa Kaniya at sa Kaniyang pamamaraan ay kamatayan,
ito’y nangangahulugan na kamatayan na pang-habang panahon. Ang
konsepto na ito ng parusang panghabang-panahon ay iniugnay ngayon
sa huwad na doktrina na ang tao ay nilalang na may kaluluwang
walang-kamatayan. Sa mga nanini-wala dito, ang kaluluwa raw ay isang
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mahiwagang bahagi ng ating katauhan na nagpapatuloy na mabuhay
habang panahon, kahit patay na ang katawan. Samakatuwid, kapag
may kaluluwang walang kamatayan, (ayon sa kanilang pagtuturo),
kapag namatay ang isang tao, siya ay agad na pupunta sa langit o
impiyerno, at siempre sa langit ang inaasam na patutunguhan.
Ngunit kapag Diyos ang nagsasabi ng parusang walang hanggan,
hindi Niya sinasabi na ang isang tao ay walang hanggan na paparusahan.
Sa halip ay, ipinapahayag lang dito na ang isang taong nahatulan ng
kamatayan dahil sa kasalanan na hindi niya pinagsisisihan, ang hatol
na ito ay walang hanggan. Sa madali’t salita, ang taong yaon ay hindi na
mabubuhay na maguli, sapagkat ang iginawad na parusang kamatayan
ay panghuli at pangwakas. Ito ay parusang walang hanggan para sa
isang tao na hindi na siya maaaring buhayin pang muli, hindi gaya
sa iba na magkakaroon ng pagkakataon na mabuhay na maguli nang
panghabang panahon.
Ang Huwad na Doktrina ng Kaluluwang Walang Kamatayan
Bago talakayin itong doktrina ng kaluluwang walang kamatayan,
dapat ay malinaw na sa inyo na ito ay hindi totoo. Atin nang nabasa
ang ilang mga berso sa Apocalipsis o Pahayag na nagsasabi ng “iba
pang mga patay,” na binubuo ng mga tao na nabuhay noon sa loob ng
panahon na anim na libong taon na nakalipas.
Sinabi na, “Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay [sapagkat
nanatili silang patay] hanggang sa naganap ang isang libong taon”
(Apocalipsis 20:5). Talagang hindi na ito masasabi ng mas malinaw
pa. Ang mga taong ito na nangamatay na ay hindi lang mananatiling
patay ng isa pang libong taon, karamihan sa kanila ay ilang libong
taon nang patay bago pa man umabot sa puntong ito. Kailangan bang
tanungin ang Diyos at hindi siya pakinggan, kung talagang ang tao
ay binigyan ng kaluluwang walang kamatayan o hindi?
Maliwanag na ang tao ay hindi binigyan ng ganitong bagay.
Bagama’t ito ay natalakay na, mahalaga na mas lalo pang maintindihan
kung paano nagsimula ang mga ganitong mga paniniwala, nang sa
ganon ay makita pa ng mas malinaw kung ano ang totoo.

32

Sino Ang Makikinig?

Ang salita na naisalin sa banal na kasulatan na “kaluluwa” ay
hango sa salitang Hebreo na “nephesh.” Ito ay may kahulugan na isang
“humihinga na tao, hayop o nilalang.” Ang katagang ito ay ginamit
pa sa hayop sa aklat ng Genesis na ito ay isang “nephesh.” Kung ito
sana ay naisalin ng walang pagbabago na tulad ng sa tao, maaari din
sanang maituring ang mga hayop na mga buhay na kaluluwa. Maski
sa paggamit nito tungkol sa buhay ng tao, ang tamang gamit ay ang
pagiging isang buhay na kaluluwa at hindi ang pagkakaroon ng isang
buhay na kaluluwa.
Isang halimbawa nitong salitang “nephesh” na ginagamit kapag
tinutukoy ang mga hayop ay noong nagbigay si Adam ng mga pangalan
ng mga ito. “At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat na
hayop sa parang at lahat ng ibon sa himpapawid; at pinagdadala sa
lalake upang malaman kung ano ang itatawag niya sa mga iyon; at ang
bawat itinawag ng lalake sa bawat ‘kinapal’ [nephesh] na may buhay,
at yaon ang naging pangalan niyaon (Genesis 2:19)
Hindi lamang ang isang kaluluwa ay hindi ‘walang kamatayan,’
ipinakita pa na ito’y namamatay. Lahat ng pisikal o natural na buhay ay
humahantong sa kamatayan. Ngunit mayroon pa ditong mas higit kaysa
lamang sa pisikal na kamatayan ng isang humihinga at nabubuhay
na nilalang.
Ito ang sinasabi sa Ezekiel 18:20, “Ang kaluluwa na nagkakasala,
mamamatay.” Ito ay tumutukoy sa hatol sa kasalanan, kapag hindi
ito pagsisisihan. Hindi ito tungkol sa katotohanan na lahat ng tao ay
mamamatay, kundi tungkol sa isang kaparusahan na tumatagal ng
panghabang-panahon. Ito ay kamatayan na hindi na maaaring ibalik
sa pagkabuhay—- walang pagkabuhay na maguli mula sa pagkamatay.
Totoong ang kaluluwa ay hindi nabubuhay na walang kamatayan.
May ilang taludtod sa Bagong Tipan na nagsasabi na binuhay ng
Panginoon si Hesu-Kristo mula sa pagkamatay. Maraming mga berso
sa banal na kasulatan ang nagbibigay ng katiyakan na nagpapatunay na
si Hesu-Kristo ay binuhay na maguli mula sa pagkamatay pagkaraan
ng tatlong araw at tatlong gabi. Isang magandang halimbawa nito
ay nagsasabing, ”... Ganyan ang pagkakasulat, na kinakailangang
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maghirap ang Kristo, at magbangong muli sa mga patay sa ikatlong
araw” (Lucas 24:46). Ang ibang taludtod ay nagsasabi ng tungkol sa
mga pumunta sa puntod nang Linggo nang umaga, na mismong nagsabi
o nasabihan ng iba na siya ay bumangon na mula sa pagkamatay.
Ang mga malinaw na salaysay na mga ito tungkol kay Hesu-Kristo
na patay sa libingan ng eksaktong tatlong araw at tatlong gabi ay
magbibigay ng sakit ng ulo para sa maraming tao.
Ito ay salungat sa kanilang mga dati nang paniniwala tungkol
kay Hesu-Kristo, na may kaugnayan sa isa pang doktrina na ating
tatalakayin ng mas malalim sa ibang kabanata. Ito ay ang doktrina
ng Trinidad (Trinity). May mga ibang naniniwala na si Hesu-Kristo
ay umiiral nang walang hanggan, gaya ni YAHWEH Elohim, na
nagpakilala na tanging Iisang Walang Hanggang Panginoon. Saka
sa maraming bersikulo ay sinasabi na si Hesu-Kristo ay patay ng
tatlong araw sa loob ng libingan. Yaong mga naniniwala sa doktrinang
ito ay sasakit ang ulo, sapagkat kung si Hesu-Kristo ay may buhay
na walang hanggan, na maihahalintulad sa Poong Maykapal, ay
paano siya namatay ng tatlong araw at tatlong gabi? At saka, bakit pa
kailangan siyang buhayin ng Diyos Ama sa kanyang pagkakamatay?
Ang katotohanan sa lahat ng mga ito ay isang maganda at kamanghamanghang kwento na ating titingnan.
Minsan pa, sa doktrina ng Trinidad ay kasama ang paniniwala na
si Hesu-Kristo ay umiiral ng walang hanggan. Gayunman, nilinaw
na ng Diyos kung sino ang umiiral ng walang hanggan at kung sino
ang kaisa-isang Diyos na Maykapal.
“Ako ang Panginoon, at wala ng iba, liban sa akin ay walang Diyos.”
(Isaiah 45:5) “Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng
langit, na Siyang Diyos na nag-anyo ng lupa
at gumawa niyaon, na kaniyang itinatag. Hindi niya ito nilikha na
sira, [hebreo - walang kabuluhan]inanyuhan niya ito upang maging
tirahan. Ako ang Panginoon at wala nang iba” (Isaiah 45:18).
Kung ang tao ay may kaluluwang walang kamatayan, di tiyak
sana na dumeretso na sa langit si Hesu-Kristo pagkamatay niya?
Gayunpaman, maski si Hesu-Kristo ay hindi pumunta sa langit
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pagkamatay niya. Ito ay nilinaw talaga mismo ni Hesu-Kristo, na
hindi siya pumanhik para tanggapin ng Panginoon, hangga’t hindi
nakaraan ang tatlong araw niya sa libingan. Matapos siyang magpakita
sa ilan, pagkabuhay niyang maguli ng Panginoon, siya ay pumanhik
sa langit upang tanggapin ng Diyos , at pagkatapos ay bumalik siya
sa araw ding iyon.
Sa katunayan, ang pagtuturo ng kaluluwang walang kamatayan
ay huwad. Ito ay isang kasinungalingan at sinasabi ng Panginoon na,
walang kasinungalingan ang katotohanan. Dapat ay naiintindihan na
natin yaon, ngunit gayunpaman, ang tao ay hindi makikinig sa Diyos.
Hindi lamang huwad ng doktrinang ito; ito rin ay kalapastanganan
sa Diyos. Sapagkat ang kawalan ng kamatayan, ang nagtataguyod ng
buhay na walang hanggan ay likas lamang sa iisa, at iyan ay ang Isang
Walang Hanggan na Umiiral na Diyos—- YAHWEH Elohim. Siya ang
Maykapal, at ang tanging “tunay na tagapagbigay” ng lahat ng buhay
na umiiral, maging ito ay pisikal o espiritwal na buhay. Tanging ang
Diyos na Walang Hanggan ang may kapangyarihan na magbigay
ng buhay na walang katapusan sa sinuman, at Siya rin lamang ang
makakapagpanatili nito.
Ito ay isa na namang halimbawa kung paano gumagawa ng paraan
ang mga tao noong kalagitnaan na panahon, para palitan o baluktutin
ang banal na kasulatan upang ito ay tumugma sa kanilang mga huwad
na doktrina at ito ay pinahusay ng pagkakataon ng maling pagsalin ng
banal na kasulatan mula sa pinagmulang wika na Hebreo, Aramaic
at Griyego.
Habang ang mga tagasaling-wika ay pilit na isinisingit ang kanilang
mga huwad na doktrina sa banal na kasulatan sa pamamagitan ng
pagkukubli sa mga tunay na kahulugan ng ilang mga salita, tulad ng
“kaluluwa” at “impiyerno,” na ating natalakay na, ang mga tagasunod
naman ay naililigaw na palayo nang palayo sa mga katotohanan ng
Diyos. Ang paglago ng ganitong mga pagtuturo sa nakalipas na siglo
ay isa pang dahilan kung bakit ang hatol ng Panginoon ay sinisimulan
nang ipatupad sa mga nagtataguyod at sa mga yumayakap sa ganitong
mga maling paniniwala.
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Kung gaano kaigting ang pagtanggap at paggiit na magpatuloy sa
ganitong mga paniniwala sa mga huwad na doktrina ay ganuon din
katindi ang kanilang pakikipaglaban upang alisin ang mga katotohanan
ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ang pagtanggi sa pakikinig sa Diyos
ay palalo na ng husto sa mundo ngayon. Ito ang tunay na dahilan kung
bakit ang paghatol ay naandito na ngayon.
Ihaharap na ng Panginoon ang mundong ito sa isang malaking
paghatol, kung saan ang mga tao ay kailangan nang magsimulang
tunay na magpasya kung sila ay magsisimulang makinig sa Kaniya o
igigiit pa rin nilang manatili sa sarili nilang pamamaraan.
Ang Huwad na Doktrina ng Langit
Ang paniniwala ng mga tumatanggap sa doktrina ng kaluluwang walang
kamatayan ay natalakay na natin ng bahagya. Ang doktrinang ito ay
nagtuturo na pagkamatay ng isang tao, siya ay pupunta agad sa langit
o impiyerno. Gaya ng huwad na doktrina ng impiyerno, kung saan
walang katapusan ang pagdurusa ng mga naroroon, ang paniwala na
pupunta ka agad sa langit pagkamatay mo ay isa ring huwad na doktrina.
Bagama’t walang tunay na lugar na tinatawag na impiyerno, kung saan
ka tinotormento, mayroong tunay na lugar na langit kung tawagin, na
isang espiritual na kaharian ng Diyos kasama ang Kaniyang mga angel,
ngunit hindi kailanman naging turo ng Diyos o kaniyang layunin na ang
sinumang mamatay ay tutuloy doon, maliban sa isa—-si Hesu-Kristo.
Sa susunod na halimbawa, ang pagtalakay ni Pedro ng mga berso
sa banal na kasulatan tungkol kay David at Hesu-kristo ay nagbibigay
linaw na si Hesu-Kristo lamang ang pumanhik sa langit.
Si David ay hindi lamang isang hari, kung hindi isa ring propeta na
binigyan ng Diyos ng inspirasyon para makapagsulat ng mga babala
sa aklat ng Mga Awit. Sinabi ng Diyos tungkol kay David, “Siya ay
isang tao na sumusunod sa aking puso.” Gaya ng nabanggit noon, si
David ay isa sa mga makakasama sa unang pagkabuhay na maguli,
at namatay siya, may ilang daang taon na nauna kay Hesu-Kristo.
Noong nagsimula ang iglesia ng Diyos noong Pentekost ng 31
A.D., si Pedro ay naglabas ng pananaw na ibinigay sa kaniya tungkol
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sa hula ni David sa Mesiyas. Huwag nating kakalimutan na si David
ay namatay ilang daang taon taon na ang nakalipas noong mga araw
na ito, ngunit siya ay lubos pa ring itinatangi ng mga Hudyo. Si Pedro
ay nagkaroon ng inspirasyon sa pamamagitan ng banal na espiritu,
para sabihin sa mga Hudyo ang tunay na kahulugan ng mga berso na
babala sa aklat ng Mga Awit. Habang ipinapaliwanag ni Pedro sa kanila
kung ano ang katatapos lang na naipatupad na babala ng Panginoon
tungkol sa Kaniyang Anak na si Hesu-Kristo, may bahagi sa kaniyang
mga sinabi na nagbibigay linaw sa katotohanan ng buhay pagkatapos
ng kamatayan, kung ang tao ay pupunta sa langit pagkamatay, at ang
patunay na ang tao ay walang kaluluwa na walang kamatayan.
Maiba ng usapan, sinasabi ni Pedro sa isang umpukan ng tao, na
binuhay na maguli ng Panginoon ang isang tao na ipinapatay ng mga
Hudyo kailan lamang, na si Hesu-Kristo. At ipinagpatuloy niyang
sabihin kung ano ang mga isinulat ni David sa Mga Awit bilang isang
propeta, na tungkol sa kamatayan ni Hesus at kung ano ang ipinangako
ng Diyos tungkol sa kaniyang kamatayan at pagkabuhay na maguli.
“Sapagkat hindi mo [tinutukoy ang Diyos] iiwan ang aking kaluluwa
[Griyego- isang katawan na humihinga] sa impiyerno [Griyego- hades
- ang libingan], ni tiisin man na ang iyong Banal ay makakita ng
kabulukan [pagkabulok]” (Mga Gawa 2:27). Ito ay isang sipi sa Mga
Awit (MA 16:8-10) na isinulat ni David. Ito ay naisulat na pagpahayag
ng hula na para bang si Hesu-Kristo ay nagsasabi ng tungkol sa pahayag
ng Diyos na may kinalaman sa kaniya. Sinabi ng Diyos, na bukod
sa hindi niya iiwan si Kristo (Ang banal) sa libingan; hindi rin Niya
hahayaan ang katawan (ang katawan na huminga ng buhay bago
namatay) nito na mabulok sa libingan, na karaniwang nagsisimulang
mangyari, hindi katagalan pagkatapos mamatay.
Nagpatuloy si Pedro na nagsabi, “Mga kapatid, hayaan ninyong
sabihin ko sa inyo ng malaya ang tungkol sa patriyarkang si David,
na siya ay patay at nakalibing, at ang kaniyang puntod ay naandito sa
atin hanggang ngayon.” (Mga Gawa 2:29).
Ipinapaliwanag ni Pedro sa mga Hudyo na ang awit na ito, na
isinulat ni David, ay hindi tungkol kay David, na siyang iniisip ng
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karamihan, kung hindi pagpapahayag ng tungkol sa Mesiyas at kung
ano ang maipatutupad sa pamamagitan niya. At kasabay nito, ito ay
nagpapatunay rin na si David ay wala sa langit at siya nga ay patay at
nakalibing. Sa lahat ng tao, si David, na sumusunod sa puso ng Diyos,
ay dapat nasa langit (kung talagang dito pumupunta ang mga tapat
na tao kapag namamatay).
“Palibhasa nga’y isang propeta [tinutukoy si David], at sa pagkaalam
na may panunumpang isinumpa ng Diyos sa kaniya [kay David], na
galing sa kaniyang puson [galing sa lahi ni David], ayon sa laman
[ ang Mesiyas ay ipapanganak na pisikal], Siya (Panginoon) ang
magbabangon kay Kristo ( Ang Mesiyas ), upang iluklok sa kaniyang
trono” (Mga Gawa 2:30).
Yaong sinipi ni Pedro, galing sa aklat ng Mga Awit ay naghayag na
ang Mesiyas ay hinulaan na lalabas sa una bilang isang tao na nagmula
sa lahi ng Haring David. Pagkatapos, ang Mesiyas ay mamamatay, ang
kaniyang labi ay ililibing sa hukay, at saka siya babangunin ng Diyos--bubuhayin na maguli mula sa pagkamatay. Pagdating ng panahon,
sa simula ng Milenyo, si Hesu-Kristo ay mailuluklok na hindi lang
Hari ng Israel kundi Hari ng sanlibutan.
“Palibhasa’y nakikita na niya [David] ito, [ipinapahiwatig sa kaniya
ito bilang isang propeta] ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay na maguli
ng Cristo, na siya’y hindi pinabayaan sa Hades [libingan], ni ang kaniya
mang katawan ay hindi nakakita ng kabulukan. Ang Hesus na ito ay
binuhay na maguli ng Diyos [binuhay na muli pagkatapos ng tatlong
araw sa libingan] at tungkol dito ay mga saksi kaming lahat.”(Mga
Gawa 2:31-32)
Noong kinakausap niya si Nicodemus, pati si Hesu-Kristo ay
nagpahayag ng hula tungkol sa kaniyang sarili. Sinabi niya sa kaniya,
na siya, Cristo, ay kinakailangan na mamatay at buhayin muli. Sinabi
niya ang mga ito sa paraan na sa kanya lang maaaring mangyari ang
mga ito at hindi patungkol sa sinumang ibang tao.
At sinabi ni Kristo, “At walang umakyat sa langit, kundi ang
nanggaling sa langit, sa makatuwid baga’y ang Anak ng Tao, na nasa
langit.”
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Nagsalita si Kristo sa mga bersong ito at sa iba pa, ng mga pahayag
na hula tungkol sa kaniya at hindi sa kung sino pang iba. Ang mga ito ay
maisasakatuparan lamang sa kanya sapagkat gaya ng pagkakasabi, siya
ay nanggaling sa langit. Walang ibang tao na ganito, at ang dahilan ay
si Hesu-Kristo lamang ang nagkaroon ng ama na Diyos, gawa nang ang
Diyos ang naglagay sa sinapupunan ni Maria ng sarili Niyang esensya
upang makabuo ng similya na magiging kaisa-isang Anak ng Diyos na
isinilang ng tao, na magiging Mesiyas, ang Kristo. Siya ay mamamatay
at ibabangon mula sa pagkamatay, at pagkatapos ay papanhik sa langit,
kung saan wala pang taong nakapanhik o kailanman papanhik, at siya
ay iluluklok sa kapangyarihan at karapatan sa may kanang kamay ng
Panginoon — ang kaniyang Ama.
Sa halip na pumunta sa langit ang sinuman na namatay, ang tao
ay sadyang naitakda lamang na bumalik sa alikabok dito sa lupa.
Pagkatapos, sa itinakdang oras ng Diyos, ayon sa Kaniyang plano ng
pagsalba, ang mga tao ay saka pa lang bubuhayin na maguli. Ito ay
ayon sa itinakdang oras ng Panginoon sa ating hinaharap. Ang kwento
ng buhay na iyon na susunod, para sa mga mabubuhay na maguli ay
tunay na kamangha-mangha, nakakapagpasigla at lubos na mapayapa.
Kailanman ay hindi naging layunin ng Diyos na ang tao ay bigyan
ng buhay na walang hanggan para lang manirahan sa langit. Ang
layunin ng Diyos ay para lang sa isa, ang Mesiyas, na kailangang
mamatay at mabuhay na muli bilang isang espiritong nilalang na
papanhik sa langit at doon ay maninirahan ng kulang-kulang na 2,000
taon bago siya bumalik at salubungin ang 144,000 na bubuhaying
maguli ng Diyos, pagdating ni Kristo — ang unang pagkabuhay na
mag-uli. Ang mga nabuhay muli sa unang pagkabuhay na maguli
ay hindi aakyat sa langit, kundi babalik sa lupa upang mamuno at
maghari na kasama ni Kristo sa buong mundo sa Milenyo. Sa nakalipas
na kulang-kulang na 2,000 taon, si Kristo at ang Diyos Ama ay
nakikipag-ugnayan sa Iglesia ng Diyos upang makapaghanda ng mas
malaking katawan ng tao para sa unang pagkabuhay na maguli (ang
kalakihan ng 144,000), na mas marami kaysa sa lahat na naipaghanda
sa na-unang 4,000 taon.
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Marami pang maaaring idagdag tungkol sa mga huwad na doktrina
ng: kaluluwang walang kamatayan, impiyernong nag-aapoy at puno ng
pagpapapahirap, ang mga taong dumederetso sa langit pagkamatay;
ngunit sa ngayon ay dapat na malinaw na sa inyong pang-unawa kung
gaano kamali ang mga doktrinang mga ito.
Bakit kaya hindi n’yo napag-alaman ang mga huwad na doktrinang
mga ito? O kaya’y bakit kaya hindi sa inyo itinuro ang katotohanan
tungkol sa mga bagay na ito? Bagama’t alam ng mga iskolar ang
kahulugan ng mga salitang ito, mas ginusto pa nilang papaniwalain
kayo sa mga doktrinang ito na ipinapasa ng tradisyunal na Kristyanismo
sa mga nakalipas na ilang siglo.
Kung iisipin mo ang baluktot at taliwas na doktrina ng naguumapoy na impiyerno, kung saan papupuntahin at paparusahan
ang mga makasalanan, anong uri ng mapagmahal na Panginoon ang
mag-tutormento sa tao sa ganoong paraan ng panghabang-panahon?
Hindi Niya magagawa ito! Ito ay galing sa buktot na kaisipan, noong
kalagitnaang panahon, ng mga taong masama na nagpapahirap sa mga
tao, sa ngalan ng Diyos, upang pilitin silang mangumpisal. Hindi ito
nanggaling sa Panginoon, gayun din ang mga huwad na doktrinang
mga ito.
Oras na, at ipinapaalam ng Diyos sa tao na kailangan na nilang
pag-isipan ang mga huwad na doktrina na itinataguyod sa ngalan Niya.
Dumating na ang oras para simulan na ng Diyos ang pagpapatupad
ng hatol para sa mundong ito.
Pagbabalik kay Noe
Noong panahon ni Noe, ang kabuktutan ng tao ay naging masyadong
malala kaya napilitan ang Diyos na mamagitan para lang mahinto
ito, tulad ng ( mga kabuktutan na ) nangyayaring muli ngayon. Ang
lipunan ay naging lubos na masama. Para makita ang kasamaang
ito, ang kailangan mo lang gawin ay tingnan ang mga programa sa
telebisyon, balita, musika, sine, mga gawi at pamamalakad sa negosyo,
ekonomiya, hustisya, pananamit, malalaswang pananalita, krimen at
ang mga pamahalaang nagpapatakbo ng mga ito.
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Ngunit, may isang hindi napaghihinalaan o mahirap tanggapin
na sobra ang kasamaan, ngunit sa totoo lang ay siya pala ang
pinakamasama sa lahat at siya rin ang tumulong sa pagkundisyon ng
isipan para sa lahat ng mga kabuktutan na kababanggit lamang. Ito ay
ang mga kaugalian ng relihiyon. Relihiyon ang naging pinakabuktot
sa lahat, lalo na ang mga nagpapakilalang maka-Diyos.
Ang tunay na kasaysayan ng tao ay siya ay likas na makasarili at
ayaw niya sa Diyos, at sa pamamaraan ng Diyos.
Sa umpisa ng kabanatang ito, nabanggit na ang kwento ni Noe
ay nakakatulong na isalarawan ang saloobin at paniniwala ng tao
para sa Diyos at sa kaniyang kapangyarihan. May puntong ibinigay,
na kung ang tao ay nahihirapang maniwala sa ginawa ng Panginoon
sa pamamagitan ni Noah, sa kaban, at sa baha, eh di lalo nang mas
mahirap para sa isipan ng tao na maintindihan ang katotohanan, mga
kaganapan at mga hula na naitala ng Diyos? At para paniwalaan na
Siya ang Tagapaglikha ng sansinukuban ay isa na namang bagay na
lalong mas mahirap na tanggapin.
Sino ang maniniwala na noong sinabihan ng Diyos si Noe na
gumawa ng arko o kaban, “At si Noe ay may limang daang taon,...”?
(Gen 5:32) Ano naman sa tingin n’yo dito sa susunod na berso? “At ako,
narito, ako’y magpapadagsa ng isang baha ng tubig sa ibabaw ng lupa,
upang lipulin sa silong ng langit ang lahat ng laman na may hininga
ng buhay; at lahat ng nasa lupa ay mangamamatay. 18 Datapuwa’t
pagtitibayin ko ang aking tipan sa iyo; at ikaw ay lululan sa sasakyan,
ikaw, at ang iyong mga anak na lalake, at ang iyong asawa, at ang mga
asawa ng iyong mga anak na kasama mo. 19 At sa bawat nangabubuhay,
sa lahat ng laman ay maglululan ka sa loob ng sasakyan ng dalawa
sa bawat uri upang maingatan silang buhay, na kasama mo; lalake at
babae ang kinakailangan.” (Gen 6:17-19)
Pagkatapos, mayroong tipan na ginawa ng Diyos para kay Noe at sa
lahat ng mga tao na susunod, at Siya ay nagbigay ng isang palatandaan
para mapatunayan ang kasunduan. Karamihan ng tao ay hindi pa ito
naririnig, at kung narinig man ay hindi naniniwala.
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“At aking pagtitibayin ang aking tipan sa inyo; ni hindi ko na
lilipulin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig ng baha; ni hindi
na magkakaroon pa ng bahang gigiba ng lupa. 12 At sinabi ng Diyos,
ito ang tanda ng tipang ginawa ko sa inyo, at sa bawat kinapal na may
buhay na kasama ninyo sa buong panahon: 13 Ang aking bahaghari
ay inilalagay ko sa alapaap, at siyang magiging tanda ng tipan ko at
ng lupa. 14 At mangyayari, pagka ako’y magbababa ng isang alapaap
sa ibabaw ng lupa, na makikita ang bahaghari sa alapaap.
Walang nakakabatid ng husto kung ano ang binago ng Diyos
sa mundo, ngunit bago nangyari ang baha ay wala pa namang
bahaghari. May mga bagay sa kapaligiran na nagbago, pati na ang
dating pagpapatubig sa mundo na ginawa ng Panginoon. Pero sino
ang basta na lang maniniwala sa sabi ng Diyos?
Naitala rin sa kwento na, “At may anim na raang taon si Noe nang
ang baha ng tubig ay dumagsa sa ibabaw ng lupa” (Gen 7:6). Ang ibig
sabihin nito ay inabot ng lampas isang daang taon bago natapos gawin
ang arko o kaban. At saka sinabi, “At ang lahat ng naging araw ni Noe
ay siyam na raan at limampung taon; at namatay. (Gen 9:29) Kaya si
Noe ay nabuhay pa ng 350 taon pagkalipas ng baha. Ibig sabihin nito,
paglipas ng sampung henerasyon o salinlahi, si Abram (Abraham) ay
isinilang at inabutan pa niya ng buhay ang kanyang ninuno na si Noe.
Lampas limampung taon na si Abram nang pumanaw si Noe.
Sino ang tunay na naniniwala sa mga ito? Kaunti lang. Kung ang
mga ito ay napakahirap nang tanggapin para sa tao, papaano pa kaya
ang mga hula? At dagdag pa dito, sino pa ang maniniwala kung may
darating sa may dulo ng panahon na magsasabi na sila ay isinugo ng
Diyos—- na sila ang mga propeta ng Diyos para sa dulong panahon?
Ang aklat na ito ay naglalaman at nagpapaliwanag ng mga hula, at
may mga naidagdag pa na mga hula, na hindi pa naitatala sa banal na
kasulatan. Ikaw ngayon ay nabubuhay sa gitna ng panahon, kung saan
mo matutunghayan ang mga kaganapan ng mga ito. Ang katuparan ng
hula ay dadami at bibilis, at ang mga kaganapan sa dulong panahon
ay lalala at magiging mas nakakakilabot. Ikaw at ang lahat na mga
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taong natitira ay mas lalong mapipilitan na mag-isip kung kayo ay
magsisimula ng makinig sa Diyos at magbabagong-buhay.
Sariling Pananalita ni Kristo
Noong si Hesu-Kristo ay nabubuhay pa sa mundo, siya ay nagtuturo
sa libu-libong katao, nagsasagawa ng mahimalang paggagamot at
pati na rin ang pagbuhay ng patay. Ngunit, karamihan ng mga tao ay
hindi bumaling sa kanya bagama’t sila ay umaasa na sana nga ay siya
ang nahirang na Mesiyas, na magpapalaya sa kanila sa pananakop ng
mga Romano. Subalit noong siya ay namatay, marami ang hindi na
sumunod sa kanya at ayaw na sa kanyang mga turo, maging sa mga
turo ng kanyang mga apostoles na sumunod sa kanya. Mga ilang daan
lamang ang nagpatuloy na sumama sa mga apostoles, pagkamatay
ni Kristo, sa lahat ng mga dating naniniwala sa mga turo ni Kristo.
Ang karamihan ng mga tao ay hindi nagustuhan ang kanyang mga
turo. Halos lahat ng mga nagsasabing sila ay relihiyoso at masugid
na sumusunod sa Diyos ay hindi sang-ayon sa kanyang mga turo at sa
katunayan ay nasusuklam dito. Ang masama pa, sa tindi ng galit nila sa
kaniya ay mas gusto pa nilang siya ay mamatay na, kaysa magpatuloy
pa sa kanyang pagtuturo.
Wala itong ipinagkaiba sa ngayon. Ayaw ng tao nang pinagsasabihan
na mali ang kanilang paniniwala sa Diyos at kay Hesus, at ng karamihan
sa kanilang mga doktrinang sinusunod ay huwad at hindi tama. Ang
mga halimbawang naibigay tungkol sa mga simpleng doktrina ay may
kahirapan na, ngunit may iba pang mga doktrinang mas mabigat na
mahalagang pag-aralan.
Bakit kailangang talakayin ang mga ito? Bakit ba ito mahalaga?
Sapagkat mahalaga ang mga ito sa Panginoon. Kinakailangan ang mga
ito para sa ating kaligtasan, kapayapaan at kaligayahan, kung sana
ay maintindihan lang natin ito. Hangad ng Diyos na sana ay sundin
natin ang kanyang pamamaraan para tayo ay kanyang mabiyayaan.
Kapag tayo ay tumanggi, maghihirap lamang tayo, pati ang mga nasa
tabi natin ay maghihirap. Walang magulang na gustong makita ang
kanilang anak na naghihirap dahil sa maling pamumuhay, at ang
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Panginoon ay mas higit ang pagmamahal sa atin kaysa sinumang
magulang na tao.
Ang mamuhay ng salungat sa pamamaraan ng Diyos at hindi
pagsunod sa Kaniyang mga batas ay magdudulot lamang ng dalamhati,
paghihirap at mga sumpa sa buhay. Gayunpaman, kapag ang isang tao
ay pinili ang ganitong pamumuhay, hindi lamang ang kanyang sarili
ang masisira kundi pati na rin ang mga malapit sa kaniya sa pamilya,
sa trabaho at sa lipunan. Ang mundo ay nasa punto na, sa laki ng sira,
kabuktutan, kahirapan at kasamaan nito, handa na nitong puksain
ang sarili. Ang sangkatauhan ay malilipol kung hindi mamamagitan
ang Diyos. Ano ang iyong pipiliin? Gaya noong sinabi ng Panginoon sa
mga Israelistas, nang papiliin Niya ang mga ito, buhay o kamatayan,
at sinabi Niyang, “Piliin n’yo ang buhay.” Hindi nila ito pinili.
Ang sangkatauhan ay nabubuhay ngayon sa isang panahon na
kung saan ang Diyos ay binibigyan sila ng kakayahan na “makita” ang
Kaniyang katotohanan, kaya ang tao ay kailangan nang magsimulang
mag-isip kung gusto nilang mamuhay sa ganitong pamamaraan o
hindi. Siya ay namamagitan na sa mga pinagkakaabalahan sa mundong
ito para tapusin na ang 6,000 taon na mapang-aping pamamalakad
ng tao. Nalampasan na nito ang kasamaan at katiwalian na umiral
noong kapanahunan pa ni Noe. Ang tao ngayon ay may kakayahan
nang lipulin ang sarili, pati na ang lahat na nabubuhay sa mundo.
Sa katunayan, ito ay gaya ng sinabi ni Kristo tungkol sa dulo ng
panahon. Ang mga alagad niya ay lumapit kay Kristo at nagtanong
kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging
tanda ng kanyang pagdating at ng katapusan ng mundo? (Mat 24:3)
Ang salitang “mundo” ay tumutukoy sa “panahon,” ang katapusan
ng panahon ng sariling pamamalakad ng tao at ang oras ng kanyang
pagdating para masimulan ang kanyang paghahari. Hindi ito tungkol
sa katapusan ng mundo, kundi katapusan ng isang kapanahunan,
habang lumilipat ang sangkatauhan sa susunod, ang Milenyo.
Sinabi ni Kristo sa kanila, “At kung paano ang mga araw ni Noe,
gayon din naman ang pagparito ng Anak ng Tao. 38 Sapagkat gaya
ng mga araw bago nagkagunaw, sila’y nagsisikain at nagsisiinom at
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nangangaasawa at pinapagasawa, hanggang sa araw na pumasok
si Noe sa daong, 39 At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating
ang paggunaw, at sila’y tinangay na lahat; at gayon din naman ang
pagparito ng Anak ng tao.” (Mat 24:37-39)
Hindi sinasabi dito na mali ang kumain, uminom at mag-asawa.
Ang sinasabi lamang ay namumuhay sila ng tulad ng dati at wala
silang kaalam-alam na ang kanilang mundo ay malapit nang magbago
— malapit nang magunaw. Gayunpaman, mayroong mga dahilan
kung bakit sila ay nagkaganito sapagkat maaari din namang naging
iba ang kanilang pagtugon, gaya ng mga tao ngayon sa nakalipas na
50 taon, pero hindi rin.
Sa madali’t salita, tulad ng pagtugon ng tao sa nakalipas
na kalahating siglo, habang ang babala ng “dulo ng panahon” ay
naipamalita sa buong mundo, ang mga tao rin noong panahon ni Noe
ay hindi pinansin, kinutya at pinagtawanan pa si Noe at ang kanyang
100 taon na proyekto ng paggawa ng arko o daong. Ang arko ay binuo
sa lupa (malayo sa dagat). Wala pa noong nakasaksi ng ganito kalaking
proyekto. Ang balitang ito ay kumalat sa buong kabihasnan. Ito ay isang
malaking proyekto at alam ng lahat na tao kung ano ang kanyang
ginagawa at kung para saan ito gagamitin, ngunit walang naniniwala
ni gatiting dito. Hindi sila naniniwala na lilipulin sila ng Diyos sa
pamamagitan ng baha. Ito ay katawa-tawa para sa kanila. Ayaw nilang
makinig sa kan-ya na tulad rin sa ngayon (na walang pinagkaiba sa
dati).
Dahil sa babala na lalong lumakas noong 2008, tungkol sa mga
kaganapan sa dulo ng panahon, may mangilan-ilan na mga nagising ng
panandalian lamang sapagkat paglaon-laon ang mga ito ay nagsimula
nang kutyain,pagtawanan, baluktutin, kamuhian at pagbantaan ang
mga katotohanan. Gayunpaman, ngayon ay magkakaroon na ng mga
pagbabago gaya noong kapanahunan ng baha. Pero para sa mga tao
noon, huli na ang lahat nang kanilang malaman na tama pala si Noe.
Nang dumagsa ang tubig at nagpatuloy na lumaki, lumalim nang
lumalim sa bawat araw na dumaan hanggang sa nangalunod na ang
mga tao at nangamatay. Sa oras na iyon, huli na ang lahat at ito’y
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nagpatuloy na lumala hanggang sa wala nang natirang buhay.
Ang baha ay nagpatuloy na tumaas ng 40 araw, ang daong ay
lumutang at umandar sa agos ng tubig. Marami ang nagsumikap na
mabuhay, ngunit sa oras na yaon ay wala nang buhay.
Sa dulo ng panahon, habang lumalala ang pinsalang dulot ng
mga kaganapan, ang tao ay bibigyan ng tatlo’t kalahating taon para
baguhin ang takbo ng kanilang buhay, mula sarili nilang gawi papunta
sa pamamaraan ng Diyos.
Totoong ang mga araw na mga ito ay walang pinagkaiba sa mga araw
ni Noe noong ang isip ng tao ay naging masama ng husto. Gayunman,
mas malala na sa kasalukuyan at ang Diyos ay namamagitan para
lang maihatid ang mga tao sa isang bagong kapanahunan. Ito ay isang
kapanahunan ng pagpapahinga, kaunlaran at kapayapaan na di pa
nararanasan ng tao.

Kabanata 2

ANG MUNDONG
NALINLANG

Ang mundong ito ay nakararanas ng matinding kahirapan, at ang
mga mapanganib na pangyayari na bumabalot dito ay lalo lamang
lalala. Ang sangkatauhan ngayon ay nasa punto na ng naitakdang
oras ng Diyos upang harapin ang tunay na buhay at katotohanan,
bagay na likas na iniiwasan at tinatanggihan ng tao. Ito ay gaya ng
paano ipinapalabas ng tao na siya ay kakaiba at mas mahusay kaysa
sa kanyang tunay na pagkatao.
Ang Diyos ay hindi na pahihintulutan ang tao na mabuhay sa
isang mundong mapanglinlang. Bago pa nilikha ang anumang bagay,
mayroon na Siyang plano na may takdang oras, upang dalhin ang tao sa
puntong ito, para makita nito ang bunga ng sarili nitong pamamalakad
at pamamaraan.
Para maintindihan kung paano umabot sa ganitong katayuan ang
sanlibutan, at ang laki ng kapahamakang hinaharap nito ay kailangang
saliksikin ang kasaysayan para malaman kung ano ang pinagmulan
nito at kung saan tayo nauwi dahil dito. Ito ay magkakadugsong lahat.
Sa pag-unawa ng nakalipas na iyon, ang isang tao ay mas madali nang
matatanggap kung ano ang nararanasan ng mundo ngayon. Mas madali
niya na ring maiintindihan kung bakit hinahayaan ng Panginoon
na mangyari ito, at ito ay para lang may mas mahusay na mundo na
maiaalok sa tao. Bago ito, hindi ito maaaring ialok.
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Ang kasalukuyang laki ng kaguluhan na natutunghayan sa mga
bumabagsak na ekonomiya, pagkabalisa ng mga tao, pagkontrahan at
labanan sa loob ng mga pamahalaan, bansa laban sa bansa, lumalaganap
na mga digmaan, pag-aaway ng mga relihiyon, at lumalaganap na
kasamaan sa mundong ito ay bunga ng isang malawakang panlilinlang.
Ang kalakihan ng panlilinlang ay nagmula sa pamahalaan, sa media,
negosyo at industriya, relihiyon at kung minsan, tayo na rin mismo
ang nagpa-iral nito.
Yaong tayo na rin ang nagpa-iral ay bunga ng ating pagpayag
na magbulag-bulagan para lamang huwag magambala ang ating
pamumuhay at hayaan ang mga bagay-bagay na “ magpatuloy nang
normal.” Nagkaroon ng isang hindi nababanggit na kaisipan na
nagsanib ng lakas para pataasin ng labis ang halaga ng pamilihan ng
saping-puhunan (stock market), mga kalakal, at iba pang pinansyal
na pinamumuhunan. Ang labis na pagtaas ng halaga ng mga sapingpuhunan ay sanhi ng kasakiman ng mga namumuhunan, habang
sila ay nagbubulag-bulagan sa mga kabuktutan sa negosyo at sa mga
nagaganap na pagbagsak ng ekonomiya na nagaganap sa ibang sulok
ng daigdig. Ngunit habang ang mga ito ay hindi masyadong malapit
sa kanilang sariling bansa, mayroong pangkalahatang kagustuhan na
huwag pansinin ang balitang pandaigdigan at tutukan lamang ang
nangyayari sa loob ng bansa.
Ang balita sa mga tinatawag na mga bansa sa kanluran (western
world) ay labis na pinalalaki o labis na binibigyang pansin ang mga
kwento tungkol sa mga atleta, artista, politiko, mga krimen at iba pang
mga bagay na wala masyadong kabuluhan na nagdudulot ng pagkuha
nila ng atensyon ng tao para hindi makita ng tao ang katotohanan,
at nang mapalaganap nila ang panlilinlang. Karamihan ng tao ay
hinayaan nila ang kanilang sarili na malinlang. Ang panlilinlang ay
malaya nilang tinatanggap para lang nila masabi na normal pa ang
mga nangyayari sa mundo at hindi pa gaanong masama.
Ang panlilinlang ay kawalan ng katotohanan. Ang mundo ay
puno ng kasinungalingan, bahagyang katotohanan, huwad na saksi at
pangkalahatang panlilinlang kung saan ang walang tigil na pagbali o
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pagliko ng katotohanan ay lumalaganap. Pagkatapos, sa gitna nito, ay
isang antas ng panlilinlang o pandaraya na lubos na makapangyarihan.
Ang mga tao ay walang malay tungkol dito at ayaw nila itong tanggapin,
sakaling masumpungan nila ito. Ang kakayahan na tanggapin ang
katotohanan ay muling nakasalalay sa kagustuhan ng tao na makinig
sa Diyos. Tanging Diyos lamang ang makapagsasabi sa atin kung ano
ang totoo at kung saan may panlilinlang, gaya ng pagsisimula ng Diyos
na ilantad ang pag-iral at paggamit nito sa buong mundo.
Oras na lumabas ang katotohanan at maliwanagan ang mga
panlilinlang at kasinungalingan, tulad ng mundo ngayon ay nagigising
na sa tunay nitong kalagayan at ito ay nakakapagdulot ng pagkabigla,
pakiramdam na ang isa’y naipagkanulo, hindi kapani-paniwala, labis na
pagdaramdam, takot, galit at kadalasan ay paghihiganti at kaguluhan.
Ang kwentong ito ng panlilinlang at ang masamang kapangyarihan
sa likod nito ay nagmula pa noon sa kaharian ng mga anghel, bago pa
man nilikha ng Panginoon ang tao sa lupa. Ang dahilan kung bakit
nilikha ng Diyos ang mga anghel bago pa man nilikha ang tao ay may
kinalaman sa dahilan kung bakit nilikha tayo na kakaiba, at kung
bakit tayo ngayon ay nasa huling yugto na ng dulong panahon. Kapag
naunawaan mo ang mga ganitong bagay, ay saka mo lamang makikita
ang hiwaga ng nilikha ng Diyos at ang kasunod nitong hakbang sa
Kaniyang plano. Sa mga oras na ito ay gumagawa ng paraan ang Diyos
para iligtas ang malaking bahagi ng sangkatauhan, na magpapatuloy
na mamuhay sa isang bagong kapanahunan. Subalit, huwag kayong
magtataka kung bilyun-bilyon pa rin ang masasawi sa dulong panahon
na ito, bago maitatag ang Milenyo.
Naipahayag na ng Diyos na ang tao, sa ating estado at pag-iisip
sa kasalukuyan, ay hindi pa kayang maunawaan ang pag-iral ng
Diyos. Tayo ay pisikal na nilikha, at mga pisikal rin na bagay ang
ating pinagkakaabalahan, nakikita, naaamoy, nasusukat atbp... Ang
mga bagay-bagay na mga ito, lahat ay pisikal at may gamit o silbi na
alinsunod rin sa mga umiiral na batas. Samakatuwid, tayo ay mga
pisikal na nilalang at umiiral tayo sa isang pisikal sansinukuban. Ito
lamang ang ating kayang pakikipag-ugnayan. Ngunit mayroon ding
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nilalang na espiritu, na hindi natin nakikita, at sa kabuoan ay espiritu
tulad ng pisikal na sansinukuban na binubuo rin ng mga pisikal na
elemento.
Sa ating mundong pisikal, may mga batas na umiiral na ating
pinag-aaralan at ang mga ito ay eksakto, tulad ng mga batas sa agham,
matematika, kimika atbp... Ang ating kakayahan na lumikha o gumawa
gamit ang mga batas na ito ay naging posible dahil ang mga batas na
ito ay hindi nagbabago. Ang mga batas na ito ay eksakto at maaasahan
na mananatili sa ganitong gawi ng paulit-ulit, bagama’t hindi pa natin
lubusang nauunawaan ang mga ito. Natutuhan na natin na gumamit
at lumikha ng enerhiya maski marami pa tayong hindi naiintindihan
sa mga ito.
Ang tao ay walang kakayahan na gumawa ng mga bagong batas
o baguhin ang mga umiiral ngayon. Ang mga batas na yaon ay hindi
nakikita ngunit ating nakikita at nadadama ang resulta o epekto ng
mga ito. Basta ang alam natin ay umiiral sila. Hindi natin nakikita,
natitimbang o lubusang nauunawaan ang mga ito, ngunit batid natin
na naandiyan lang sila. Ito ay walang pinagkaiba sa mga nilalang na
espiritu. Hindi natin nakikita ang mga espiritu, hindi natin natitimbang
sapagkat hindi sila pisikal, tulad rin ng mga batas.
Sa maraming paraan, ito ay maihahalintulad sa pagsubok na
maunawaan ang Diyos. Sinusubukan natin, sa ating limitadong
kaalaman, sa pisikal na aspeto, ngunit hindi natin talaga maintindihan
kung ano ito. Hindi rin natin maintindihan nang lubusan ang pagiral ng mga batas na nagpapagana sa sansinukob. Ang tao ay hindi
nauunawaan ang espiritu, at kung ano ang sa Diyos, maliban na lang
kung ibigay ng Diyos ang kaniyang espiritu sa isang isip para makita
nito ang mga bagay-bagay sa espiritwal na aspeto. Ang ganitong
kakayahan ay hindi natin taglay sa ating likas na sarili.
Kung kaya lang ng tao na unawain at paniwalaan ang isang
mahalagang katotohanan, tungkol sa mga batas na umiiral sa ating
kapalibutan, sa pisikal na mundong ito, tayo ay magiging mas marunong
at magkakaroon tayo ng mas maayos na buhay. Ang katotohanang
yaon ay ang mga batas na umiiral, ay may espirituwal na gamit at ang
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mga ito ay kontrolado at nananatili lamang dahil sa Diyos. Hindi ko
ito maunawaan at gayun din ang sinumang tao. Tayo ay nilikha na
limitado ang kakayahan, kung ang isip ang pag-uusapan. Kung ang
tao ay ayaw maniwala na ang Diyos ang lumikha ng lahat, hindi rin
ito maniniwala na ang Diyos ang umaalalay at nagpapanatili sa lahat
ng mga ito.
Salita ng Diyos
Ang tanging paraan, para maintindihan natin ang tungkol sa mga
nilalang na espiritu ay kung ang Diyos ang magpapahayag nito sa
atin—- kung Siya mismo ang magsasalita tungkol dito, at yaon nga
ang Kaniyang ginawa. Bumalik tayo sa simula kung saan nag-umpisa
ang kwentong ito.
Ang Panginoon ay hindi nagpapaliwanag sa atin nang higit pa sa
kung ano lang ang dapat nating malaman, pagkatapos, tayo na ang
magdidisisyon kung tayo ay maniniwala o hindi. Sinabi ng Diyos
na sa pasimula, ang naroon lamang ay Siya — Tanging Diyos. Sa
pasimula ay Diyos lamang ang naroroon. May idinagdag pa ang Diyos
tungkol sa kaniyang Sarili na umiiral bilang isang Espiritu, na bago
pa nagkaroon ng anuman, sa pamamagitan ng tawag na “Salita” sa
Juan 1 at “ karunungan” sa Mga Kawikaan.
Ang dalawang kataga, “karunungan” at “Salita” ay tungkol sa
kaibuturan ng isip ng Diyos na nagpapakilala kung sino Siya —
Kaniyang pag-iisip, Kaniyang kaalaman, Kaniyang layunin, Kaniyang
pamamaraan. Yaon ay patungkol sa espiritwal, ang espiritu mismo
ng Diyos—- ang “banal na espiritu.”
“Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng
[Griyego - sumasa] Diyos, at ang Salita ay Diyos. (Juan 1:1) MBBTAG
Ang salitang “kasama ng” ay maling salin at ito ay kusang ginawa ng
mga tagasalin. Ginawa ito sa kagustuhan nilang bigyan ng kredibilidad
ang isang huwad na doktrina na malakas na pinaniniwalaan ng
mga tradisyunal na Kristyano. Ang dahilan kung bakit mali ang
pagkakasalin ay naniniwala ang mga tagasalin na si Hesu-kristo ay
walang hanggan na umiiral kasama ng Diyos na Maykapal. Ito ay
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bahagi ng doktrina na hindi pa lumabas hanggang 325 A.D. sa Konseho
ng Nicaea, patungkol sa Trinidad, na ating tatalakayin sa susunod.
May mga salitang Griyego [wikang ginamit sa pagsulat ng Bagong
Tipan] na nangangahulugan na “kasama” kapag ang gusto mong
sabihin ay kasama ng ibang tao, katabi ng tao o sa may tabi ng tao.
Ang salitang Griyego na ginamit sa bersong ito ay hindi alinman sa
mga ito. Ang maling pagsalin ng “sa” ay parang nagpapahiwatig na
may dalawang nilalang na magkasama. Subalit, ang tunay na salitang
Griyego na ginamit dito ay “sumasa” na ang ibig sabihin ay “para sa”
sinumang tinutukoy at wala nang iba pa.
Ang ipinapahiwatig lamang ay ang Salita o Verbo ay “sumasa”
Diyos, at wala ng iba pa, sapagkat wala na ngang iba pa. Ang Salita
ay sa Diyos at hindi para sa sino pa mang iba. Natalakay na natin na
malinaw na sinabi ng Diyos na Siya lamang ang Diyos, ang Diyos na
walang hanggan, at wala ng iba pa.
Pagkatapos ay sinabi na ang Salita ay “nagkatawang tao,” at
nanirahan kasama ang kaniyang mga alagad. “At nagkatawang tao
ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kanyang
kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos
ng biyaya at katotohanan.” (Juan 1:14)
Sinasabi sa mga bersong ito na si Hesu-Kristo ay naisilang sa Salita
ng Diyos, na ang tinutukoy ay ang pagkakasilang sa espiritu ng kaisipan
at pagkatao ng Isang Walang Hanggang PangSariling-Umiiral na Diyos.
Ang pasimula ni Hesu-Kristo ay nanggaling mismo sa Isang Diyos na
Walang Hanggan—- galing sa Kaniyang Salita. Subalit, ang huwad na
pagtuturo ng Trinidad ay nagsasabi na mayroong tatlong magkakaibang
persona ang nasa Panginoong Diyos na magkakasamang umiiral ng
walang hanggan. Ang huwad na doktrinang ito ay pinapakilala ang
mga ito na ang Ama, ang Salita o (Hesu-Kristo), at ang Espirito Santo.
At idinadagdag pa dito na ang Salita, na sinasabi nilang si Hesu-Kristo,
ay isinuko ang kaniyang kapangyarihan na nakapaloob sa Panginoong
Diyos, upang makapag-katawang tao at maisilang ng isang pisikal na
ina, at siya ay mamatay para sa mga tao. Ngunit ang katotohanan ay si
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Hesu-kristo ay wala pa hanggang sa siya ay naging anak ng Salita ng
Diyos na Ama (Juan 1:14), at naisilang na tao, sa katunayan, para siya
ang maging sakripisyo sa Paskuwa para sa lahat ng sangkatauhan,
para magkaroon ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan
ng kanyang dugo na dumanak sa lupa.
Ang buong pagtuturo ng doktrina ng Trinidad ay naging
masyadong baluktot at liku-liko kaya ito ay naging isa nang “misteryo.”
Ang dahilan kung bakit ito naging isang misteryo ay sapagkat hindi
na nila maipaliwanag ang sarili nilang masalimuot na kuru-kuro
o panukala sa isang mahusay at kapani-paniwalang paraan. Ang
nakapagtataka pa, isa ito sa mga pangunahing doktrina ng tradisyunal
na Kristyanismo.
Ang “Salita” ay nagmula sa salitang Griyego na “logos,” at ang
pinaka-angkop na kahulugan nito ay “naglalahad na kaisipan.” Ito
yaong esensya o pinakadiwa na nagpapahiwatig ng kaisipan o katauhan
ng isa. Katulad ng bawat isa, tayo ay nakikilala sa ating pag-iisip at
pagkilos. Ang mga kilos ang nagpapahiwatig ng “logos,” ang nailahad
na kaisipan. Kung ano ang lumalabas sa bibig ng isang tao, ang “salita”
[logos] na binigkas, ay siyang nagpapahiwatig ng kung ano ang nasa
isipan ng isang nilalang.
Ang katagang “logos” ay hindi lamang isang salita, sa banal na
kasulatan, na ginagamit para sa Diyos. Ito ay ginagamit rin para sa tao.
Ito ay ginagamit sa mga kasabihan, na nagpapakita ng mga bagay na
lumalabas sa mga tao sa mga salitang binibigkas nila, na naglalahad ng
kanilang kaisipan. Ang ilang halimbawa nito ay mga “salitang walang
kabuluhan,” “mga salitang may malisya o masamang hangarin,” at sa
kasabihang, “ang kanilang pananalita ay parang kanser na kumakain.”
Binalaan ni Hesu-Kristo ang mga tao sa kanilang paggamit ng salita
sapagkat dito makikita ang kanilang tunay na pagkatao — kung ano
ang galing sa kanilang gawi at isipan. Sinabi niya, “sa sarili mong
pananalita, ikaw ay mapapawalan ng sala, at sa sarili mong pananalita,
ikaw ay mahahatulan.”
Gaya ng bawat isa, tayo ay nakikilala sa nilalaman ng ating isipan,
na lumalabas sa ating pagkilos, mga salitang naisulat, mga salitang
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binigkas, at iba pang gawain. Ang mga gawain ang nagpapakita ng
“logos”—- ang naglalahad kung ano ang nasa isipan ng isang nilalang.
Lahat na patungkol sa Diyos na maaaring ipaliwanag sa tao ay
nagmula sa Salita — “logos” — kung alin ang Diyos. Ito yaong kung
sino Siya. Galing sa Salita, galing sa Diyos, ang Kaniyang naglalahad
na kaisipan ay nagsimulang maipakita nang Kaniyang nilikha ang
mundo ng espiritu at ang kaharian ng mga anghel. Pagkatapos, nilikha
Niya ang sansinukuban at sa huli ay ang sangkatauhan. Hanggang sa
araw na ito, ipinapagpatuloy Niya na ilahad ang Kaniyang layunin
sa lahat ng Kaniyang hangad gawin. Ito ang Diyos. Ito ang Salita ng
Diyos na ipinapakita sa buong mundo.
Mayroong labis na kasaysayan sa Biblia, pero ang karamihan ay
pagpapahayag ng layunin at hangarin ng Diyos para sa Kaniyang
nilikha. Ito ang Salita ng Diyos. Hindi sinabi ni Hesu-Kristo na siya
ang Salita ng Diyos. Sa Juan 14:24, malinaw niyang sinabi sa kaniyang
mga alagad, ”...at ang salitang [logos] inyong narinig ay hindi akin,
kundi sa Amang nagsugo sa akin.” Sa Juan 17:14-17, naitala si Kristong
nagdadasal sa Diyos: “Ibinigay ko sa kanila [mga alagad] ang iyong
salita [logos].” Sinabi niya rin,”Pakabanalin [ihiwalay para sa banal
na gawain at layunin] mo sila sa katotohanan. Ang salita [logos] mo’y
katotohanan.”
Sa katunayan, sa pagpapatuloy sa mga berso sa Juan1, ito ang
sinasabi, “Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan Niya
[tinutukoy ang Salita na Siyang Diyos — na naglalahad kung sino ang
Diyos]; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya
[minsan pa, Salita na Siyang Diyos]. Nasa Kaniya [ang Salita na Siyang
Diyos] ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.” (Juan 1:3-4)
Lahat nang umiiral ay galing sa plano at hangarin ng Diyos, na
Kaniyang napag-isipan at napagpasyahan. Ito ay nasuma na sa Salita
ng Diyos at isang bagay na talagang hangad ng Diyos.
Kaya sa Juan 1:14, nang sinabi dito na ang Salita ay nagkatawangtao, ito ay nagsasabi ng talagang naglalahad na kaisipan (Salita,
Logos) ng Diyos na Pinakamakapangyarihan sa lahat na ibinigay kay
Hesu-Kristo, sa loob ni Hesu-Kristo at ang tunay na palatandaan,
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ang pagpapahayag (pag-iisip) ng Diyos sa tao. Si Hesu-Kristo ay
ipinanganak na mayroong tunay na pag-iisip ng Diyos, na Siyang
Ama niya, ngunit lumaki siya na hiwalay at mayroon siyang sarili na
pagkatao, na nabuo ng dahil sa lahat nang naranasan niya sa kaniyang
pisikal na buhay, na kanyang-kanya lang, na kakaiba at bukod sa
kaniyang Ama.
Kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos Laban sa Espiritu Santo
Mayroong pagkakaiba na dapat na maintindihan tungkol sa Diyos
at sa Kaniyang mga kapangyarihan na espiritu. May kaibahan ang
kapangyarihan ng Kaniyang espiritu na ginagamit Niyang panglikha,
sa kapangyarihan ng Kaniyang espiritu na nagmumula sa Kaniyang
isipan, ang banal na espiritu. Bagama’t kapwa likas na espiritu, ang
espiritual na kapangyarihan na ginagamit Niyang gumawa at lumikha
ay hindi ang banal na espiritu. Ito ay kapangyarihan na espiritu na
nakaantabay at handa na magamit sa Kaniyang utos.
Samakatuwid, ang banal na espiritu ay hindi dapat mapagkamalan
sa Kaniyang kapangyarihan na pinanghahawakan para makalikha.
Ang kapangyarihan na ginagamit Niya para maisagawa ang lahat
Niyang tungkulin ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kaniyang
espiritu.
Gayunpaman, ang patungkol sa Kaniyang isipan — kaisipan, pagiisip, pinakadiwa at ang nagmumula sa Kaniyang isipan, na naglahad
ng yaong pag-iisip, ay ang nasa banal na espiritu. Ang banal na espiritu
ay isang paraan para maipahayag Niya ang Kaniyang pamamaraan,
kagustuhan, layunin, katotohanan at isip sa mga iba.
Sa ganitong paraan, ibinuhos ng Diyos ang Kaniyang banal na
espiritu (ng Kaniyang tunay na isipan, pamamaraan at katotohanan)
sa mga alagad Niya, sa araw ng Pentekost noong 31 A. D. Ito ang
nagbigay sa kanila ng kakayahan na makita ang mga katotohanan at
mga gawi ng Diyos na hindi nila nakita o naunawaan hanggang sa
sandaling yaon. Nang mangyari ito, sila ay isa-isang nagkaroon ng
kakayahan na makita ang mga bagay na sinasabi sa kanila ng Diyos sa
pamamagitan ng banal na espiritu. Sila ngayon ay nakapagturo sa mga
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tao, ng mga bagay na kanila nang nakikita at naiintindihan, katulad
ni Pedro na nagsimulang magturo ng tungkol sa awit na isinulat ni
David na atin nang natalakay. Si Pedro ay nakapag-pahayag na itong
awit na naisulat ni David ay hindi tungkol kay David, na parang ganun
ba ayon sa pagkakasulat nito, kundi hula patungkol sa Mesiyas.
Ang tunay na kapangyarihan ng Diyos ay masasabi sa pamamagitan
ng mga bagay na Kaniyang ginagawa, nililikha, pinananatili atbp. na
gawa ng “ Kaniyang espiritwal na kapangyarihan,” na sunod-sunuran
sa Kaniyang kagustuhan. Yaong mga nais naman Niyang ipamahagi
o ipasabi sa iba ay likas na galing sa Kaniya, sa Kaniyang nailahad
na kaisipan, pag-iisip at espirituwal na pamamaraan, na bahagi ng
Kaniyang banal na espiritu.
Para sa isang tao, mas madaling maiintindihan ang tinatalakay
dito kung batid lang natin na, ang bawat isa ay produkto ng sarili
niyang pag-iisip at iniisip. Lahat ng ating ginagawa sa ating buhay ay
bunga ng kung anuman ang galing sa ating isipan. Tayo ay nag-iisip
at nagdadahilan bago tayo kumilos, at sa ating pagkilos nakikita ng
iba ang ating pagkatao. Dito nila malalaman ang ating mga katangian
at ating pag-uugali, kung paano tayo naiiba sa lahat, at kung paano
tayo mag-isip. Bukod dito, atin ring naipapakita ang ating pagkatao
sa ating pananalita, pagkilos at sa ating pagsulat.
Gaya nito, ang tao ay walang mainam na dahilan kung bakit
wala siyang higit na kaalaman tungkol sa Diyos, kahit kitang-kita
naman niya ang nilikha ng Diyos na nakapaligid sa kaniyang buhay.
Ang sangkalikasan ay nagpapatunay sa pagmamahal ng Diyos sa
Kaniyang nilikha at sa sangkakatauhan na binigyan Niya ng karapatan
at tungkulin na mamahala sa ibabaw nito.
Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng isang kahanga-hangang
sangkalikasan na nagpapayaman sa ating buhay at nagbibigay ng
mga karanasang puno ng kasiyahan. Binigyan Niya tayo ng mundo
na maayos, maganda, masagana at puno ng iba’t-ibang uri ng buhay.
Tayo ay pinagpala na makaranas ng buhay-pamilya sa pamamagitan ng
ating kakayahan na magparami. Binigyan Niya tayo ng iba’t-ibang uri
ng kabuhayan upang makamit natin ang kasaganahan na makukuha
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lahat sa mundo. Hindi na tayo kailangang tumingin sa malayo para
makita natin na ang mundo ay puno ng lahat na ating kinakailangan
para mabuhay ng masagana.
Sa kabila nito, ang mundo ay laging tinatalikuran ang Diyos na
Maykapal. Hindi nito pinapansin ang Diyos at hindi rin siya nakikinig
sa Kaniya. Pilit nitong sinusubukan na palitan Siya at gawing isang
pisikal na nilalang, isang nilalang na mas maluwag magpatawad ng
maling gawain at maling pamumuhay. Pinagsisikapan rin nitong
bigyan ng pampalubag ang kanilang konsyensya, para masiyahan sa
sarili, at iangat ang sarili at ipakita sa iba kung gaano ito kagaling at
gaano kabuti ang kanilang pamumuhay.
Sa totoo lang, sa pamamagitan ng paglikha, marami tayong
matututunan tungkol sa Diyos. Marami rin tayong matututuhan na
galing mismo sa Diyos, kung mamarapatin Niyang biyayaan tayo ng
Kaniyang banal na espiritu upang mas lalo Niyang maipahayag ang
Kaniyang saloobin, layunin at pamamaraan sa atin. Sa pamamagitan ng
banal na espiritu ay maaari Siyang makipag-usap nang deretsahan maski
kaninoman na Kaniyang mapipili. Magagawa Niya ito ng diretso sa ating
isipan, sa isang esensya ng espiritu na taglay ng bawat tao sa kaniyang
isipan. Hindi Niya kinakailangan na makipag-usap sa pamamagitan ng
pagsasalita, tulad natin kapag nakikipag-usap sa isa’t-isa.
Ipinapahayag ng Diyos na mayroong “espiritu ang tao,” ngunit
hindi ito banal na espiritu. Ito ay esensya ng espiritu sa loob ng isipan
ng bawat tao. Itong esensya ng espiritu na bahagi ng ating utak ang
nagbibigay sa tao ng kakayahan na mag-isip, mangatwiran, maka-alala
at makipag-usap. Ang esensya na ito ang nagbibigay sa bawat tao ng
pangangatwiran na nagbibigay sa atin ng kalayaan ng pang-sariling
pamimili, pagkamalikhain, pagpaplano atbp. Sa pamamagitan ng
pagbibigay ng Diyos sa bawat tao ng ganitong kapasidad sa loob ng
isipan, Kaniya na ring naigawad na ang mananagot sa lahat ng kilos at
gawa ng isang tao sa kaniyang buhay ay ang kaniyang sarili at malaya
siyang mag-isip at mamili ng sarili niyang pamumuhay.
Ang mga iba’t-ibang hayop ay nabigyan din ng esensya ng espiritu
sa kanilang utak, ngunit limitado nga lang ito. Ito ay para lamang
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naiprograma na kilos na ibinigay sa magkakaibang uri ng buhay. Ito
ay maari ding tawagin na “likas na ugali o kilos.”
Ang esensya ng espiritu sa isipan ng tao at sa mga hayop ay bahagi
ng utak na hindi nakikita o nasusukat, gamit ang pisikal na agham.
Esensya ng espiritu sa utak ng isang buhay na nilalang ay “espiritu” at
ang espiritu ay hindi mo pisikal na mahahanapan ngunit ang espiritu
ay umiiral sa pisikal na mundo.
Kahit na ang mga hayop ay walang kapasidad na mangatwiran,
magplano o maging malikhain tulad ng tao, may mga hayop na
mayroong limitadong kapasidad na magsaulo o maturuan; bagama’t
ang proseso ng pag-unlad ay hindi maikukumpara sa tao. Ang ibinigay
ng Diyos sa hayop, kung minsan ay nagreresulta sa pagkakaroon ng
mga ito ng magkakaibang ugali, hilig at katangian. Ang kanilang
kaibahan sa isa’t-isa ay hindi sanhi ng sarili nilang pag-iisip tulad ng
tao. Ito ay bunga lamang ng naiprograma na pagkilos o “likas na ugali
o kilos” na nagdudulot ng kakaibang katangian sa bawat uri ng hayop.
Ang esensya ng espiritu na ibinigay ng Diyos sa tao ay may antas
na nakapagbibigay ng kakayahan sa isang mahusay na isipan para
makapagplano, makapagdisenyo, makapangatwiran, makipagpalitan
ng kaisipan, kuro-kuro at malayang makapagdisisyon kung paano
mamumuhay na may moralidad. Binigyan ng Diyos ang tao, ng
mahusay na isipan, upang kaya nating makipag-usap at makipagugnay sa isa’t-isa, pati na rin sa ating Diyos. Ito ang isang bagay na
wala sa mga hayop.
Itong esensya ng espiritu sa isip ng isang tao na isinama sa kaniyang
utak, ay nakapagbibigay ng nakakagulat na resulta kapag sinimulan
na ng Diyos na deretsahang makipag-ugnay sa naturang tao, upang
ipagpatuloy ang kanyang paglikha sa kanila. Saka na natin itutuloy
ang pagtalakay dito.
Pinaplano ng Diyos ang gusto Niyang likhain at saka Niya
sisimulang gawin ang anumang naisipan Niyang likhain. Nagsimula
Siya sa paglikha ng kaharian ng espiritu. Kakaunti lang ang nabanggit
sa mga bagay na nasa kahariang yaon. At ang mga ito ay ipinaliwanag
sa pisikal na paraan, sapagkat yaon lang ang paraan upang masimulan
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nating maintindihan ang mga bagay na hindi abot ng ating pang-unawa.
Isang halimbawa ng ganitong bagay ay isinalarawan na “isang dagat
na bubog” na lubusan ang kinang at kulay na nasa harap ng trono ng
Diyos.
Maski ang “Hollywood” ay nagtangkang gamitin ang
pagsasalarawan na ito, sa kanilang pagsasapelikula ng mga nilalang
na mas mataas ang uri sa tao, na parang mga diyos, na gayun ang
nakapaligid sa kanilang tirahan.
Bagama’t may nilikha ang Diyos na pisikal na hardin ng Eden,
kung saan Niya rin nilikha si Adan at Eba, may nauna ritong nilikha
na espiritong hardin ng Eden, sa loob ng kaharian ng espiritu, na isang
pagsasalarawan lamang ng mga nilikha sa langit na para sa mga anghel.
Ang paglikha sa mga Anghel
Pagkatapos likhain ang kaharian na espiritu, nilikha ng Diyos ang
mga nilalang na espiritu, na espiritu rin ang sangkap, na binigyan ng
buhay at kaisipan para makapag-isip—- mga isipang espiritu. Tulad
ng pisikal na isipan, na may esensya ng espiritu, na nagbibigay ng
kakayahan na mag-isip, mangatwiran, atbp...; ang mga anghel ay
binigyan din ng isipan na espiritu ang sangkap, at ng esensya ng
espiritu na nagbibigay rin ng kaparehong proseso ng pangsariling
pag-iisip at pa- gangatwiran. At tulad ng isipan ng tao, sila ay mayroon
ding malayang isip at moralidad. Hindi sila nilikha na may kusang
kilos, kundi may sarili silang personalidad at pagkakaiba sa isa’t-isa.
Hindi rin sila nilikha na parang “robot” na naiprograma ang mga
kilos at galaw. At hindi rin sila nilikha na parang mga hayop, na may
likas na kilos.
Ang Diyos ay lumikha ng milyun-milyon na mga anghel; at
bawa’t isa ay walang katulad, at may sariling pag-iisip at moralidad,
at malayang nakapag-didisisyon para sa sarili. Ang tao ay nilikha
rin na parang ganito, ngunit iba nga lang ang sangkap ng kaniyang
komposisyon at ibang-iba rin ang layunin para sa kaniya. Gaya ng
nabanggit, ang isipan na nasa isang nilalang na espiritu, tulad ng isang
anghel, ay kakaiba sa pangkalahatan na komposisyon; ang sangkap
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ay espiritu na puro. Ang dahilan kung bakit nilikha ang mga anghel
na ganito ay may kinalaman sa kanilang gagampanan na gawain o
tungkulin, na kakaiba rin naman kumpara sa tao.
Sa lahat ng mga anghel, may tatlong arkangheles na nilikha na
pinakamataas sa kanilang uri, na binigyan ng Diyos ng partikular
na responsibilidad sa Kaniyang pamahalaan. Ang tatlong yaon ay
sina Gabriel, Mikael at Lusiper. Sila ay naisalarawan na mga anghel
na tumatakip sa mismong trono ng Diyos, na nangangahulugan
ng kanilang kahusayan, kapangyarihan, at karapatan sa loob ng
pamahalaan ng Diyos.
Sa ngayon, maaaring nag-iisip ka , kung, “Bakit ba importante ang
anuman sa mga ito o kailangan bang malaman ang mga ito?” Dito ay
iyong lubos na mauunawaan kung bakit nilikha ng Diyos ang tao na
kakaiba, at isinailalim rin sa ibang mga kundisyon para rin sa isang
mas dakilang layunin. Ito ang dahilan, kung bakit ang tao ay nilikha ng
ganito sa simula pa lamang. Ang tunay na dahilan kung bakit nilikha
ng Diyos ang isip ng anghel na gayun, at ang isip ng tao na gayun
ay ipinahayag Niya lamang sa dulo ng panahong ito, na nagsimula
noong 1994 nang magsimula ang pagbilang para sa pagbabalik ng
ating Mesiyas. Bago ito naipahayag, ang buong mundo ay walang
kamuang-muang tungkol dito at walang naiintindihan tungkol sa
mga ito. Layunin ng Diyos sa ngayon, na ipahayag sa buong mundo
ang bagay na ito, na Kaniya pang lalong paiigtingin habang tayo ay
papalapit ng papalapit sa Milenyo at lalo na kapag ito’y naitatag na.
Karamihan ng tao ay hindi alam kung ano ang mangyayari sa
kanila, pagkatapos ng buhay na ito. Sila ay umaasa lamang na, “baka
sakaling,” magpatuloy ang kanilang buhay, pagkamatay nila. Ito ay
kadalasan na may halong pag-asa, na ang susunod na buhay, pagkatapos
mamatay ay magiging maligaya at puno ng kasiyahan. Ang iba ay
nagsasabi na sana ay mamamasdan nila ang Diyos nang walang
hanggan at magawa nila ang kanilang mga nakahiligan sa buhay.
Katulad ng mga naririnig mo minsan sa isang libing, halimbawa ay,
“Si Jose ay mahilig mamingwit ng isda, kaya alam ko ngayon, siya ay
nasa itaas at namimingwit na ng isda.” Para bagang si Jose ay wala
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nang aatupagin kundi ang mamingwit ng isda nang panghabang
panahon, na mas maigi naman kaysa mapunta siya sa “kabilang” lugar.
Wala namang nagtatanong sa mga ganitong napag-iisipan ng mga
tao, tulad ng, ano naman ang gagawin niya sa espiritwal na isdang
mahuhuli, anong pain ang kaniyang gagamitin, o kung lulutuin ba
niya ang nahuling isda sa isang pawang espiritwal na apoy? Ang mga
ganitong usapin ay may kababawan, ngunit ganito ang sinasabi ng
mga tao na wala talagang kabuluhan.
Ano namang uri ng Diyos ang gugustuhin ang Kaniyang nilikha
na magkaroon ng pisikal na buhay, at pagkatapos ay mamamatay
para lang pagmasdan Siya ng panghabang-panahon? Gaano kaya ang
kasiyahan na madadama ng tumitingin at ng tinitingnan, pagkalipas
ng ilang araw? Ito ay talagang napakababaw at walang kagana-ganang
isipin. Hindi ganito ang plano at layunin ng Diyos. Ang Kaniyang plano
para sa tao ay hindi pa naiisip at hindi talaga kayang isipin ng tao.
Sa ngayon, tayo ay nangyari na nabubuhay sa isang oras na
matagal nang naitakda ng Diyos, na nakapaloob sa Kaniyang ganap
na plano ng paglikha, para paratingin ang tao sa eksaktong panahon
na ito, na bahagi ng Kaniyang layunin. Ang paglikha sa atin ay
papasok na sa isang bagong yugto kapag naitatag na ang Milenyo.
Ito ay mas higit nang malayo sa mga naiisip ng tao na kaugnay nang
pagpunta sa langit.
Ang buong kwento nito ay nakakapag-pasigla at talagang
kamangha-mangha kaya mahirap isalarawan. Ikaw ay nabubuhay
sa isang panahon na kapana-panabik at nakakatakot na mas higit pa
sa anumang panahon sa kasaysayan ng mundo, bagama’t ang panahon
na yaon — ang Milenyo — ay hindi magiging madali. At hindi na
kalayuan ang pagdating nito. Gayunpaman, ang panahon na nalalabi
bago maitatag ang Milenyo ay magiging puno ng mga kakila-kilabot na
pangyayari at nakagugunaw na kaganapan. Kapag ipinagpatuloy mo
ang iyong pagbabasa, mapapasaiyo ang kaalaman kung bakit ang lahat
na ito ay kailangang mangyari, at kung bakit ang lubhang mahirap at
masakit na pagbabago ay hindi matatamo sa iba pang paraan.
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Ang Paglikha ng Sansinukuban
Noong nilikha ang mga anghel, sila ay binigyan ng malawak na
kaalaman sa isipan na may kakayahang tumanggap ng ganoong
karunungan. Pagkatapos, ang Diyos ay nagsimulang magpahayag sa
kanila ng ilang mga mauunang bagay na sisimulang isagawa sa isang
proseso na aabot ng ilang bilyon na taon. Ipinakita sa kanila ang mga
sunod-sunod na bahagi ng kaniyang plano kapag dumadating na ang
oras na maisagawa ang mga ito, ayon sa Kaniyang pangkalahatan
na disenyo at layunin. Ito ay maihahalintulad sa isang proyekto ng
pagtatayo ng isang gusali, kapag tinitingnan nila isa-isa ang mga
plano ng bawat yugto ng proyekto, habang ito ay ginagawa. Kapag
nagbubuhos ng pundasyon, siempre, hindi naman sila nakatingin
sa plano ng pangloob ng gusali, sapagkat hindi pa ito oras na gawin.
Ang isa sa pinaka-unang lubos na nakasisiya at kapana-panabik na
pangyayari na nakasama ng Diyos ang mga anghel, ay noong sinimulan
ng Diyos na likhain ang pisikal na sansinukob. Wala tayong masyadong
alam sa pangyayari na ito, hanggang sa nagsimulang magsalita ang
Diyos tungkol sa paglikha ng ating mundo.
Bagama’t ang paglikha ng mga planeta at bituin ay hindi nangyari
sa isang iglap lamang, ang mga ito ay nalikha sa pamamagitan ng utos
ng Diyos, at naisagawa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kaniyang
espiritu, sa isang masasabi nating maikling panahon. Ngunit tulad
ng pagtatayo ng gusali, ang bawat isang proyekto o bahagi nito ay
kailangang pagtuonan ng pansin, at gugulan ng oras at pawis bago ito
mabuo. Sa Diyos, ang mismong gawain ay Kaniyang isinasakatuparan
sa pamamagitan ng Kaniyang kapangyarihan sa oras na kailangan
nang gawin ito.
Ang mga bagay na ito ay nagkakatotoo o nangyayari sa utos ng
Diyos at isinasagawa o nililikha ng kapangyarihan ng espiritu ng Diyos.
Samakatuwid, ang paglikha ng sansinukuban ay hindi nangyari
nang biglaan, kundi inabot ng milyun-milyon na taon. Hindi man lang
natin magawang lubos na maisip ang lahat-lahat na kinailangan para
sa malawakang paglikha na ito, pati na rin ang haba ng panahon na
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kinailangan para maisagawa ang lahat ng ito. May mga nag-aakala
na ang lahat nang ito ay nagawa sa isang iglap lamang, at bigla na
lang naandiyan na ang sansinukuban. Ginamitan ang mga ito ng
pagpaplano, pagdisenyo, paggawa at maraming oras ang ginugol para
maisagawa ang lahat nang ito, tulad ng pagpapatayo ng isang gusali
sa pisikal na mundo. Tayo ay hindi pa nga lamang nabigyan ng mga
datalye tungkol dito.
Sa paglikha ng pisikal na sansinukuban, hindi talaga kaya ng tao na
lubos na maunawaan ang bagay na ito o maintindihan man lang kung
gaano kalawak ito, at lalo na ang lakas at kapangyarihan ng Diyos, na
lumikha ng lahat na mga ito. Maaari nating subukan na alamin ang
mga ito, na gamit ang agham at matematika ngunit, kulang ang ating
dunong para maunawaan ito.
Hindi talaga kayang isipin ng tao, kung gaano kalaki ang mga bagay
na nilikha, maski sabihin mo na sa pinakamaliliit lang na bahagi nitong
sansinukuban. Subukan man nating sukatin o kalkulahin ang mga ito,
hirap tayo sa dami, sa laki, sa lawak at sadyang labis na kumplikado
ang sistemang ito para natin makuha na maintindihan. Tapos, may
mga dalubhasa o mga siyentipiko na nagsasabi na, ang lahat na ito ay
nagsimula lang sa isang napakalakas na pagsabog (Big Bang Theory).
Ito ay nakakagulat, sapagkat mahirap itong tanggapin kung hindi mo
mapatutunayan na gamit ang kaalaman sa agham.
Kung iisipin ang laki ng mga bagay na nilikha sa ating sansinukuban,
mas maigi siguro kung magsisimula tayo sa pagkukumpara ng laki
ng ating planeta sa laki ng araw. Ang dyametro ng araw ay 870,000
na milya. Kailangan natin na pagtabi-tabihin ang 100 na mundo para
matapatan ang dyametro ng araw. Mahirap itong isipin.
Kapag pinagsama-sama mo lahat ang mga sangkap o materyal ng
lahat na mga planeta at buwan sa ating sariling sistema na umiikot sa
araw, ito ay bumubuo lamang ng .1% ng lahat na materyales sa ating
buong sistema ng planeta. Sa laki ng araw sa ating sistema, ito ang
magpupuno ng natirang 99.9% ng lahat na materyales. Mangangailangan
ng 1,000,000 na mundo para lang matapatan ang laki ng araw.
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Ngunit kung ikukumpara mo ang ating araw sa ibang mga bituin
sa kalawakan, ito ay maliit lamang. May isang bituin na tinatawag na
VY Canis Majoris at kung ilalagay mo ito sa gitna ng ating sistema, na
kapalit ng ating araw, sa laki nito ay matatakluban nito ang daang-tala
ng planetang Saturn. Ang dyametro nito ay katumbas ng 2,000 araw
na magkakatabi.
Sa laki at lawak ng sansinukuban, ang mga dalubhasa sa agham ay
nakaisip na gumamit ng “bilis ng liwanag” para masukat o makalkula
ang mga distansya ng mga planeta o bituin sa isa’t-isa. Sinusukat nila
kung gaano katagal umabot ang liwanag sa isang lugar para makalkula
ang distansya, sapagkat hindi natin kayang sukatin ang ganito kalawak
na mga lugar. Gamit ang bilis ng liwanag, aabutin ng 14.5 na segundo
para libutin ang ating araw ngunit aabutin ng 8.5 na oras para libutin
ang VY Canis majoris.
Kung bibiyahe ka galing sa ating planeta, patungo sa pinakamalapit
na bituin, aabutin ng 4.5 na taon, kung susukatin mo ang layo na gamit
ang bilis ng liwanag. Sa ating landas ng bituin (galaxy sa Ingles), ang
pinakamalapit na kontelasyon ay ang Pleiades, na may layo na 400 na
taon. Aabutin ka ng 400 na taon para makarating sa Pleiades, gamit
ang pangsukat na bilis ng liwanag. Mayroon ding mga nebula sa ating
landas ng bituin, gaya ng “Horse Head” nebula na may layung 1,500
na taon at “Eight-Burst” nebula na may layung 2,000 taon. Kaya kung
ang liwanag ay nagmula sa “Eight-Burst” nebula patungo sa ating
planeta noong panahon ni Hesu-Kristo, malapit nang umabot sa atin
ang liwanag na yaon.
Kung titingnan mo ang laki ng ating landas na bituin, “Milky Way
Galaxy,” ang sukat ng kalawakang ito, gamit ang bilis ng liwanag,
mula sa isang dulo hanggang kabila ay 100,000 na taon. Noong bata
pa ako, sabi nila ang ating landas ng bituin ay mayroong 100 na bilyon
na mga bituin. Ngayon, mababasa mo sa mga aklat ng agham na ang
“Milky Way Galaxy” ay mayroong 200 bilyon hanggang 400 bilyon
na mga bituin. Ang ibang mga landas ng bituin ay pinaniniwalaan na
ganoon rin ang dami ng bituin.
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At may mga nagsasabi na mayroon ding mga 200 na bilyon na mga
landas ng bituin na nagkalat sa buong kalawakan. Maaaring kulang
ang nasabing bilang sapagkat may “super computer” ang Alemanya
noong 2009, na nagsabing kulang-kulang daw na 500 bilyon ang mga
landas ng bituin sa sansinukuban.
Paano kaya natin mauunawaan ang ganito kalawak na lugar?
Mahirap itong isipin.
Ang tanong, “Gaano kaya katagal nilikha ang sansinukuban?”
Hindi naman siguro maaaring basta na lamang sumulpot ang mga ito
na dulot ng isang malaking pagsabog? Inabot ito ng isang mahabang
panahon, bagay na hindi kaya ng ating isipan na unawain.
Ang bilang ng mga bituin sa kalawakan ay hindi abot-kaya
ng ating kaisipan kahit na subukan pa nating gumamit ng mga
pangsukat gaya ng “bilis ng liwanag.” Sabihin natin na mayroon
lamang 250 bilyon na mga landas ng bituin, at ang bawa’t isa sa mga
ito ay mayroon lamang 250 bilyon na bituin. Samakatuwid, ang
bilang ng mga bituin sa kalawakan ay 625 na nasundan ng 20 sero o
62,500,000,000,000,000,000,000. Mahirap itong isipin kaya subukan
natin na gumamit ng ibang paraan para mas lalo nating maintindihan
ang ganito kalaking bilang.
Ipagpalagay natin na ang bawat bituin ay may pangalan. Tapos,
uupo tayo sa harap ng isang “computer monitor” na nagpapakita
ng 1000 pangalan ng bituin kada isang segundo. Gaano ka katagal
uupo doon kung hihintayin mong maipakita lahat ng pangalan ng
mga bituin? Seguro may magsasabi na aabutin ka ng buong araw.
Pero kung kakalkulahin natin, 60,000 sa isang minuto, 3,600,000
sa isang oras at sa isang araw ay 86,400,000 na bituin pa lang ang
naipakita. Sa ating landas ng bituin, Milky Way, ay aabutin ka na
ng kulang-kulang na 8 taon para makita ang mga pangalan. Para sa
buong sansinukuban, aabutin ka ng kulang na bahagya na 2 trilyon
na taon, < 2,000,000,000,000.
Sa totoo lang, napakaliit natin pero sobra tayo kung magmalaki.
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Ang Paglikha ng Pisikal na Buhay
Sa proseso ng paglikha ng sansinikuban, at ng mga landas ng bituin
na nakapaloob dito, ay dumating rin ang oras, nang ipinahiwatig ng
Diyos sa buong kaharian ng mga anghel, ang layunin sa kanilang
pagkakalikha at sa paglikha ng pisikal na sansinukuban. Nilikha ng
Diyos ang kaharian ng mga anghel at ang pisikal na sansinukuban para
maisakatuparan ang isang mas dakilang layunin sa Kaniyang plano.
Ito ay magiging higit sa lahat, ang pinakadakilang nilikha ng Diyos.
Hindi pa naipapahayag ng Diyos ang bahagi na ito ng Kaniyang
plano sa kaharian ng mga anghel, noong kasalukuyan na napakarami
pang nililikha sa kahabaan ng sansinukuban. Sa wakas, dumating rin
ang oras na iyon, at ang Diyos ay nagsimulang magpahayag sa kanila ng
tungkol sa paglikha ng isang natatanging landas ng bituin. Sinabihan
sila na isang tanging sistema ng planeta ang lilikhain sa gitna ng
landas ng bituin na ito. Ito ay tungkol sa landas ng bituin na “Milky
Way.” Ipinahayag ng Diyos sa kanila na sa loob ng landas ng bituin
na ito, sa lahat ng mga nilikhang landas ng bituin, ay magkakaroon
ng paglikha ng pisikal na buhay, na hindi pa nagagawa sa alinman ng
lahat ng mga landas ng bituin, bago dito.
Dito sa landas ng bituin na ito, magkakaroon ng isang maliit na
sistema ng planeta sa gitna ng lampas 200 na bilyon pang mga iba.
At, sa loob ng sistemang ito ay may lilikhain na pisikal na buhay sa
isang maliit na planeta na nagngangalan na — Earth.
Sa isang punto ng paglikha ng sansinukuban ay nalikha ang
mundo, bagama’t karamihan ng mga tradisyunal na Kristyano ay hindi
naniniwala dito. Marami sa kanila ang naniniwala na ang paglikha
ng mundo ay kasabay rin noong nilikha si Adan at Eba. Ngunit hindi
yaon ang totoo. Ang mundo ay matagal nang nalikha bago ang mga ito.
Sa pinanggalingan kong lugar, sa Kansas, ( sa kalagitnaan ng
Estados Unidos ), lalabas kami at mangongolekta ng mga ngipin ng
pating sa mga lugar na pawang baybayin, kung saan dati ay may dagat.
Ang mga dinosauro at iba pang mga hayop noong mga panahon na
yaon ay nag-iwan ng mga ebidensya ng kanilang pagtigil o paglagi sa
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mundo. Ang kanilang mga buto ay makikita sa mga museo sa iba’tibang bahagi ng mundo.
Kapag sinimulan ng isang tao na magbasa ng aklat ng Genesis o
Simula, sila ay kadalasan na tinuruan na ito ay isang kwento noong
bagong likha ang mundo. Hindi ito totoo! Ang mundo ay nilikha, ilang
daang libong taon na ang nakalipas bago ito. Hindi natin malalaman
kung kailan ito eksaktong nangyari hanggang hindi ito ibinibigay sa
atin ng Diyos.
“Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang
lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa
ibabaw ng kalaliman; at ang espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng
tubig.” (Gen 1:1-2)
Hindi mahusay ang pagkakasalin nito, ngunit kapag tiningnan mo
ng mas maigi ang sinasabi, ito ay nagiging mas malinaw. Makakatulong
na alamin ang mga salitang Hebreo na naisalin na “walang anyo” at
“walang laman.” Ang salita na naisalin na “walang anyo” ay “tohu” sa
Hebreo, at nangangahulugan na “isang lugar ng kaguluhan at dumi”
at ang salita na naisalin na “walang laman” ay ang salita sa Hebreo
na “bohu” na nangangahulugan na “puno ng kawalan.”
Mayroong partikular na binanggit ang Diyos sa Isaias. “Sapagkat
ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit, na Siyang Diyos
na nag-anyo sa lupa at gumawa niyaon, na Kaniyang itinatag, at
hindi Niya nilikha na sira, [Hebreo - tohu - isang lugar ng kaguluhan
at dumi] na Kaniyang inanyuan upang (maging) tahanan: Ako ang
Panginoon; at wala ng iba.” (Isaias 45:18)
Ang mundo at ang langit (ang atmospera na bumabalot dito) ay
nalikha. Nilikha ito ng Diyos na maganda at puno ng iba’t-ibang uri
ng buhay. Masagana ang mga buhay na halaman, ang buhay sa mga
tubig, ang buhay sa himpapawid at ang buhay sa lupa. Ang salaysay
sa Genesis 1:1 ay pinasimulan nang sabihin ng Diyos ang kalagayan ng
mundo na mapanglaw at pawang napuksa. Ang atmospera ay madumi
at walang buhay na anuman sa mundo.
Ang naging sanhi ng pangyayaring ito ay saka na ipaliliwanag.
Sa sandaling yaon na pinag-ukulan ng Diyos ng pansin ang estado
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ng mundo, na lubusan ang pagkakasira, agad Niyang sinimulan ang
pagsasa-ayos at muling pagpapalaganap ng buhay sa mundo. Ngunit sa
pagkakataong ito, hindi na ang dating buhay tulad ng mga dinosauro
ang lilikhain kundi ang buhay tulad ng mayroon sa kasalukuyan,
kasama na rin ang tao.
Ang proseso ng muling pagtatatag ng buhay sa mundo ay nagsimula,
sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kaniyang espiritu, nang
pagalawin ng Diyos ang Kaniyang espiritu sa ibabaw ng tubig. Ang
tubig ay naririto na sapagkat naririto na rin ang mundo. Kinailangan
rin ng Diyos na muling itatag ang mga lupalop ng lupa at ang mga
hangganan ng mga dagat. Ang mga sumunod na berso ay nagsimulang
maghayag ng isang pinaikling salaysay ng kung papaano ibinalik
ng Diyos sa tamang orbita ang mundo at itinatag ang araw at gabi
sa pamamagitan ng pagbabalik ng mundo sa tama nitong pag-ikot.
Pagkatapos, nagpatuloy Siya sa paghawi naman ng atmospera, na
naroroon na rin, para muling makapasok ang sikat ng araw sa ibabaw
ng lupa, nang sa ganoon ay muling makapagparami ang buhay na
noon ay malapit nang likhain.
Ang Patuloy na Pagpapahayag
Bago natin talakayin ang panahon ng muling pagtatatag ng buhay
na maninirahan sa mundo, kailangan nating balikan kung papaano
nakipag-ugnayan ang Diyos sa mga anghel habang ang pag-likha ng
sansinukuban ay kasalukuyang nagaganap.
Gaya ng ating napag-alaman, sinimulan ng Diyos na ipahayag
sa mga anghel na Siya ay lilikha ng isang pisikal na sansinukuban
na binubuo ng mga landas na bituin, na may mga konstelasyon, mga
nebula at mga sistema ng mga planeta na nakapaloob sa mga ito. Ang
mga anghel ay naging katuwang ng Diyos sa lahat ng Kaniyang mga
ginawa, bagama’t hindi pa natin batid kung gaano kalaki ang kanilang
partisipasyon sa ganitong kaganapan, hanggang sa dumating na nga
ang oras ng paglikha ng ating mundo.
Ang mundo ang naging pinakamahalagang bahagi ng buong
sansinukuban at dito nagkaroon ng paglikha ng pisikal na buhay.
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Marami pang mga bagay na inihahanda sa loob ng sansinukuban bago
pa man ipinahayag ng Diyos na lilikhain ang sangkatauhan sa ibabaw
ng lupa. Nga-yon, ang tanging buhay na nilikha, bukod sa kaharian
ng mga anghel ay ang pisikal na buhay na ngayon ay matatagpuan sa
mundo. Nang dahil sa ito na nga ang pinagkakaabalahan sa buong
sansinukuban, at mayroon na ring pisikal na buhay sa mundo, ibinigay
ng Diyos ang tungkulin na pangalagaan ang mundo kay Lusiper at
sa lahat ng mga anghel na sumasailalim sa kaniya, upang “bihisan
at panatiliin,” (pangalagaan, palakihin at pagandahin) ang mundo
alinsunod sa mga alituntunin ng Diyos.
Napakarami pang mga lilikhain sa loob ng landas ng bituin na
Milky Way, nang naatasan na magtrabaho sa mundo sina Lusiper
at ang kaniyang mga kasamang anghel. Ang Diyos ay nagpatuloy na
magdagdag ng mga pahayag tungkol sa Kaniyang plano at layunin,
kapag dumarating ang oras ng paghahanda para sa bawat yugto ng
paglikha na yaon. Nagbibigay Siya ng pahayag sa paraan na progresibo,
kapag dumarating na ang oras para tutukan ang bawat yugto. Kaya
nga yaon din ang dahilan kung bakit ang Diyos ay matagal na ring
nagpapahayag, sa paraan na prog-resibo, ng tungkol sa mga huling
kaganapan, sa dulo ng panahon na ito. Ang lahat na ito ay pawang
mga paghahanda sa mga dapat na pagdaanan ng tao, para matapos
na ang 6,000 taon na pamamahala ng tao at maihanda na ang isang
bagong kapanahunan para sa sangkatauhan — ang Milenyo.
Kaya, dumating ang oras na may karagdagang pahayag ang Diyos
para sa mga anghel, tungkol sa paglikha ng pisikal na buhay sa mundo.
Sinabi Niya sa kanila, na lilikha Siya ng pisikal na sangkatauhan. Hindi
lang yaon. Sinabi Niya na ang lilikhain Niyang ito ang siyang magiging
pinakamahusay sa lahat ng Kaniyang nilikha, at kakailanganin rin
nito ang Kaniyang buong kakayahan sa paglikha.
Gaya ng nailathala sa aklat ng Hebreo, napag-alaman ng mga
anghel na sila ay nilikha para paglingkuran ang sangkatauhan bilang
bahagi ng isang proseso, kung saan ang Diyos ay makalilikha ng mas
higit na nilalang na mula sa tao. Ang paglikha ng pisikal na tao ay
unang hakbang pa lamang sa paglikha ng mga ito.
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Noong nilikha ng Diyos si Adan at Eba, hindi pa sila kumpleto.
Ang layunin ng Diyos sa paglikha ng sangkatauhan ay mas higit kaysa
sila ay pisikal na mamuhay nang pangsamantala sa mundo. Binigyan
ng Diyos ng inspirasyon si Pablo, ang apostol para sa mga Hentil, na
magsalita tungkol sa karagdagang paglikha na maaaring mangyari sa
bawat nilalang. Ang plano ng Diyos sa pagbibigay sa atin ng pisikal na
buhay ay unang hakbang pa lamang sa Kaniyang tunay na layunin para
sa atin. Mayroon pang pangalawang hakbang sa paglikha na yaon, na
espiritwal, at ito’y magsisimula sa pisikal na katawan ng tao — sa may
isipan. Ang paglikhang ito na isinasagawa ng Diyos ay hindi maaaring
gawin sa isang iglap lamang, tulad noong nilikha Niya si Adan at Eba
at tulad pa ng lahat na iba pang nilikha ng Diyos.
Ang karagdagang paglikhang ito ay nangangailangan ng maraming
taon para maisagawa at hindi maaaring gawin ng mabilisan, sapagkat
kailangan ng bawat nilalang na gustuhin o tanggapin ang prosesong
ito, na umaabot ng ilang dekada bago matapos. Ito ay may kinalaman
sa tinagurian ni Pablo na “pag-babagong anyo ng isipan,” at ito, sa
katunayan ay tungkol sa paglikha ng espiritu na nagsisimula sa isipan
ng tao, na nakapag-papabago sa ating makasariling pag-iisip.
Hindi maaaring lumikha ang Diyos ng isipan na tunay na
sumasang-ayon sa Kaniya at sa Kaniyang pamamaraan, ngunit sa
halip nito, ang Kaniyang banal na espiritu ay lalagi sa isipan ng
isang tao upang makalikha ng isang bagong isipan at pag-iisip na
hindi na makatao kundi makaDiyos. Kailangan munang magkaroon
ng espiritung nalikha sa isipan ng isang tao bago siya mabigyan ng
espiritwal na buhay — buhay na walang hanggan. Ang paglikha ng
espiritung ito at ang layunin ng Diyos sa buong prosesong ito ay saka
na natin tatalakayin ng husto.
Lusiper: Ang Simula ng Panlilinlang
Sa sandaling naipahayag ng Diyos kay Lusiper ang Kaniyang plano
ng paglikha ng sangkatauhan, mayroong nagsimulang magbago sa
kaniyang isipan—- sa kaniyang pag-iisip at pangangatwiran. Noong
masabihan ang mga anghel, na ang mga pisikal na tao ay nilikha na
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may mas mataas na layunin kaysa sa kanila, at hindi lang yaon, sila
ay nilikhang mga espiritu na maglilingkod sa mga tao, si Lusiper ay
nagsimula nang mag-isip ng kakaiba, na di tulad ng dati. Pagkatapos
sabihin sa kanila ng Diyos ang Kaniyang layunin sa paglikha ng mga
buhay na ito, na magiging mas mataas ang antas, kapangyarihan at
layunin kaysa sa mga anghel, ang espiritu ni Lusiper ay nagbago. Siya
ay nagsimulang magkamuhi sa layunin ng Diyos. Siya ay nagsimulang
mainggit sa mga lilikhain pa lamang. Nagsimula siyang magkamuhi
sa plano ng Diyos.
Bago natin talakayin ang plano at layunin ng Diyos sa Kaniyang
karagdagan na lilikhain sa tao, kailangan muna nating maunawaan
kung ano ang nangyari kay Lusiper at sa ikatlo ng lahat na mga
anghel. Dito ipinanganak ang panlilinlang. Dito nagsimulang maging
makapangyarihan ang panlilinlang at ito ay patuloy na lumalakas
simula noon. Ito ay isang malakas na kapangyarihan na napakalaki
ng epekto sa tao — isang epekto na hindi namalayan ng tao.
Sabi ng Diyos kay Lusiper, “Ano’t nahulog ka mula sa langit, O
Lusiper [tala sa umaga], anak ng umaga! Paanong ikaw ay lumagpak
sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa!” (Isaias 14:12)
Ang ibinigay na pangalan ng Diyos kay Lusiper ay may kinalaman
sa hangad Niya para dito kaya siya ay nilikha. Ang ibig sabihin ng
Lusiper ay “tala sa umaga” o “tigahatid ng liwanag.” Ang bituin o
tala ay ginagamit sa banal na kasulatan, lalo na sa hula, kapag anghel
ang tinutukoy. Ito ay katulad ng tala na isinalarawan na nagtuturo
ng daan patungo sa Bethlehem, kung saan ipinanganak si Hesus.
Ang akala ng tao ay isang tunay na bituin ang nagbigay ng liwanag
sa Bethlehem para makita ang daan na patutunguhan. Ang “tala” na
nagturo ng daan patungo sa Bethlehem, kung saan ipinanganak si
Hesus ay tungkol sa isang anghel. Hindi ito isang literal na bituin, na
ilang daang taon sa bilis ng liwanag ang layo, na nagbigay ng liwanag
para maituro ang Bethlehem.
Kaya, dumating ang panahon kung kailan pinalayas si Lusiper
sa langit at pinatigil sa mundong ito. At sa pagpapatuloy, “At sinabi
mo sa iyong sarili, Ako’y sasampa sa langit, aking itataas ang aking

MANGHULA LABAN SA MGA BANSA

71

luklukan sa itaas ng mga bituin [anghel] ng Diyos; at ako’y uupo sa
bundok ng kapisanan, sa mga kadulu-duluhang bahagi ng hilagaan
[nagpapakita na nangingibabaw sa kaha-rian ng mga anghel]: Ako’y
sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap; ako’y magiging
gaya ng Kataastaasan.”(Isaias 14:13-14)
Bagama’t maraming tao ang naniniwala na ang mga anghel ay may
buhay na walang hanggan dahil sila ay espiritu, hindi ito totoo. Sila
ay nilikha, ngunit hindi sila nalikha na may taglay ng tulad sa Diyos
na likas na umiiral na pansariling-nagpapanatiling buhay. Ang mga
anghel ay binigyan ng espiritung buhay, at kaya ng Diyos na bawiin
ito na kasing dali lang ng pagbibigay Niya nito. Nilikha ng Diyos ang
kaharian ng espiritu, at Siya rin ang nagpapanatili nito; gaya nang
ginagawa Niya sa pisikal na kaharian. Kaya ng Diyos ibahin o baguhin
ang anuman na Kaniyang nilikha, kung gugustuhin Niya, ma-pisikal
man o espirituwal. Ang isipan ni Satanas ay naging lubos na masama
at nawalan ng katwiran, hanggang sa nagsimula na siyang maniwala
na limitado ang kayang gawin ng Diyos sa Kaniyang mga nilikha.
Ang sumunod na berso ang nagsabi kung ano ang hatol ng Diyos
para kay Lusiper, na sa oras na Kaniyang itatakda ay maipapataw at
maisasakatuparan: “Gayon ma’y mabababa ka sa Sheol [sa hukay],
sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay.” (Isaias 14:15) Sinimulan
ng Diyos na ipahayag sa bersong ito na si Lusiper ay makikitilan ng
buhay — na siya ay mamamatay.
Kapag sinabi ng Diyos na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan,
hindi lang ito tumutugon sa tao, kundi pati na rin sa mga nabigyan
ng buhay na espiritu, tulad ng mga anghel. Gayon pa man, ang mga
tao ay hindi naniniwala sa mga sinabi ng Diyos kay Ezekiel. Ang
pinili ng mga tao na paniwalaan ay ang tao ay ay may kaluluwa, na
kapag ito ay mamatay, ito ay magpapatuloy na mabuhay at iiwanan
ang sariling bangkay, at saka ito pupunta sa langit o impiyerno. Wala
silang muwang, na kailangan silang buhayin na maguli ng Diyos mula
sa kanilang pagkakamatay.
May mga karagdagan pang naipahayag si Ezekiel tungkol kay
Lusiper. At sa ulat na ito, si Satanas ay isinasalarawan sa isang “hula,”
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bilang isang hari ng Tyrus, na sa mga oras na yaon ay pabagsak na
ang kaharian.
“Anak ng Tao, panaghuyan mo ang hari sa Tiro [tinutukoy sa hula
si Lusiper]. ,...iyong tinatakan ang kabuoan, na puno ng karunungan,
at sakdal sa kagandahan. [nilikha siyang pinakamataas sa kaharian
ng mga anghel] Ikaw ay nasa Eden, na halamanan ng Diyos.” (Eze
28:12-13)
Bagama’t si Lusiper ay nasa pisikal na hardin ng Eden, na nilikha
para kay Adan at Eba; siya ay nauna na nasa espiritung hardin ng
Eden na nasa langit mismo. Sa Ezekiel 28:13, ay isinasalarawan ang
mga bagay na espiritwal at ikinukumpara sa mga pisikal na bagay, at
binanggit nga ang mga ibinigay ng Diyos kay Lusiper, na nagpahusay
sa kaniya, mula pa noong araw na siya ay nilikha. Ang mga bersong ito
na nagbabanggit ng paglikha kay Lusiper ay patunay na hindi isang tao
ang sinasabing hari dito na gaya nang pagkaka-alam ng ilang mga tao.
“Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip: [sinasabing isa
siya sa tatlong arkanghel na tumatakip sa mismong trono ng Diyos]
at itinatag kita, na anopa’t ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok
[pamahalaan ng Diyos]. ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga
batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw
na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa
iyo.” (Eze 28:14-15)
“Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan
[nagsimula na ang kaniyang pagmamataas at kapalaluan]; iyong
ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan.”
(Eze 28:17)
Tulad ng mga tao noong panahon ni Noe, na naging buktot ang
isipan, si Lusiper ang kauna-unahan na naging buktot ang isipan —
ang kaniyang pag-iisip, pangangatwiran at pamamaraan.
Pagsupil Laban sa Malayang Kalooban
Sa sandaling naipahayag na ng Diyos sa mga anghel, na ang paglikha
ng lalaki at babae ay hahantong sa Kaniyang pangwakas na layunin
para sa lahat ng mga nilikha, Kaniya ring ipinahayag sa kanila, na
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silang lahat ay magiging kabahagi sa kasiyahan, kapag nalikha na
ang mga espiritong nagmula sa tao.
Ang tugon ni Lusiper sa ipinahayag ng Diyos ay hindi maganda,
at nagsimula na niyang pasamain ang kaniyang espiritung isipan sa
pagkakasala. Nagsimula na rin siyang tumingin sa kaniyang sarili na
mas higit kaysa sa totoo. Nagmataas siya sa harap ng mga anghel, lalo
na sa mga kasama niya na nangangasiwa sa mundo.
Sa kaniyang buktot na pag-iisip, sinimulan niyang talikuran ang
mga pamamaraan ng Diyos at nagsimula siyang maniwala na ang
kaniyang pamamaraan ay mas maganda rito. Naniwala siya sa sarili
niyang mga kasinungalingan, hanggang sa tingin niya’y kaya na niyang
mag-himagsik sa Diyos at agawin ang pamamahala ng pisikal at
espiritwal na kaharian. Maya-maya’y pinalitan ng Diyos ang kaniyang
pangalan na naging Satanas, ang kaaway, sapagkat kinakalaban niya
ang Diyos sa lahat ng paraan. Tuluyang nasira ang kaniyang saloobin,
at sinimulan na niyang ipagkalat ang kaniyang paghamak sa plano
ng Diyos. Gumawa siya ng paraan para mainggit at magalit ang mga
anghel sa tao.
Hindi nakasulat sa biblia kung kailan nangyari ang mga ito, ngunit
ang mga resulta na ikatlong bahagi ng mga anghel ay sumama kay
Satanas sa isang malagim na rebelyon laban sa Diyos. Gayunpaman,
mabilis na napag-alaman ni Satanas na siya ay hamak na walang
kakayahan kumpara sa Diyos, na lumikha sa kaniya.
Si Lusiper ay nilikha na may malakas na kapangyarihan;
kapangyarihan na hindi agad inalis ng Diyos kahit alam Niyang
si Lusiper ay nagsimula nang maging buktot ang isipan dahil sa
kasalanan. Hinayaan ng Diyos si Satanas na magpatuloy sa kaniyang
pagsuway at pagtanggi sa tunay na landas ng Diyos. May dakilang
layunin ang Diyos sa pagpahintulot kay Satanas na magpatuloy sa
ganitong gawi, upang maipakita sa Kaniyang nilikha ang naidudulot
na pinsala ng kasalanan. Ang kaharian ng mga anghel ay hindi pa
nakasumpong ng ganitong bagay sapagkat wala pa noong sumuway sa
Diyos. Ang halimbawang ito ay magsisilbing isang mahalagang aral,
hindi lang para sa mga anghel, kundi pati na rin sa mga tao.
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Hindi pinigilan ng Diyos si Satanas sa kaniyang pagkakasala.
Hindi rin Niya ito pinigilan sa pagpapakalat ng masamang kaisipan
at mapaghimagsik na saloobin kahit kayang-kaya Niya itong supilin.
Hindi layunin ng Diyos na supilin ang Kaniyang binigyan ng malayang
kalooban. Ang isang pamahalaan na patuloy ang pagsupil sa kaniyang
mga mamamayan ay hindi makakaranas ng isang tunay na pagkakaisa
at kapayapaan.
Sa totoo lang, hindi naging layunin ng Diyos ang pagsupil sa mga
anghel at sa mga tao, sa pamamagitan ng paggamit ng pwersa para
lang magkaroon ng sapilitan na kapayapaan. Yaon ay isang konsepto ng
sangkatauhan, kung saan magkakaroon lamang ng kapayapaan kapag
susunod ka sa aking kagustuhan sapagkat ang aking pamamaraan
lang ang tama. Ganoon mag-isip ang mundo. Laging ipinagpipilitan
ng ilang mga bansa ang kanilang kagustuhan sa ibang mga bansa,
na wala namang kinalaman sa kanila, at ang mga ito ay napipilitang
sumunod sapagkat sila ay nagapi o nasakop ng mga ito. Hindi yaon
tunay na kapayapaan. Ang pagsuko, na ginamitan ng dahas, na isang
paraan ng pagsupil ay hindi nakakapagpabago ng kalooban.
Ito ay maihahalintulad sa kasabihan na, “ang taong pinilit na
lumabag sa kaniyang kalooban ay ganoon pa rin ang paniniwala sa
kaniyang isipan.”
May pagsunod na naipatutupad, ngunit hindi ito nakalilikha
ng tunay na pagkakaisa, na siyang tanging daan para makamit ang
kapayapaan — kapag ang dalawa o higit pa ay may pagkakaisa. Ngunit
maging ito ay hindi sapat para sa mga taong sakim, na laging kailangan
na masunod ang kanilang kagustuhan para walang gulo.
Yaon ang tunay na gustong sabihin ng Diyos nang balaan Niya
ang Israel, na hindi nakikinig sa Kaniya; kaya sila ay napagsabihan na
sila ay mapaparusahan dahil sa pagtanggi nila na makinig sa Kaniya.
Pagkatapos, tinanong ng Diyos, “Makalalakad baga ang dalawa na
magkasama, liban na sila ay magkasundo?” (Amos 3:3)
Mas maganda kung ating babanggitin ang isang mahalagang
pagkakaiba rito. Kailangan nating maintindihan na malaki ang
pagkakaiba ng pagsupil at ng pagbigay ng parusa o pagdidisiplina
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kapag may nagawang paglabag na nangangailangan ng naturang
parusa.
Ang tanging daan para magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa
ay kung pipiliin ang daan ng Diyos sapagkat tanging ang Kaniyang
pamamaraan o mga batas ang nagdudulot ng Kapayapaan. Kapag
mayroong sumusunod sa Diyos at sa Kaniyang pamamaraan, ito ay
dahil sila ay naniniwala na tanging ang pamamaraan lang ng Diyos
ang nakapagbibigay ng kapayapaan.
Para lalong maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng “pagsupil”
sa ganitong konteksto, tingnan natin ang halimbawa ng buhay pamilya.
Maraming bagay sa buhay ng mga anak ang maaaring “supilin” ng isang
magulang. Ang pinakamalaking pagsubok ay kadalasan nagsisimula
kapag nagbibinata o nagdadalaga na ang anak at kailangan nang
bigyan ng iba’t-ibang kalayaan. Dito na kailangang timbangin ng
magulang kung gaano o kung kailan maaaring alisin ang “pagsupil”
sa mga kilos ng kanilang anak.
Gayunpaman, para sa isang magulang na labis na gumagamit
ng “ pagsupil,” at habang lalong tumatagal ang paggamit nila nito,
ang resulta na kadalasan nilang nakukuha sa kanilang mga anak ay
hindi ang kanilang inaasahan. Ito ay sapagkat sa pagsupil sa kilos
ng isang tao ay hindi mo pa rin matitiyak na siya ay susunod sa
inyong kasunduan, at hindi rin ito talaga nakalilikha ng isang tunay
na kasunduan. Ang isang tunay at pangmatagalang kasunduan ay
nakasalalay sa kagustuhan ng lahat ng kasali sa usapan — malayang
kagustuhan at malayang kalooban.
Maaaring subukan ng mga magulang na supilin ang kapaligiran ng
kanilang mga anak, ngunit hindi nila masusupil ang isipan ng mga ito.
Ang isang magulang na naghahangad ng kabutihan para sa kanilang
anak, upang ito ay magtagumpay, at hindi mapasama, at magkaroon
ng masayang buhay ay hindi ito makakamit sa pagdidikta lang sa bata.
Sa halip, kinakailangan ng magulang na sikaping turuan ang kanilang
anak ng wastong pag-iisip, upang balang araw, sila ay matutong
gumawa ng tamang disisyon para sa sarili nilang buhay. Siempre, ang
prosesong ito ay nangangailangan ng mga tuntunin, at disiplina pati
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na rin ng pag-aaruga at pagmamahal. Ang pinakaimportante sa lahat
ay palakihin ang bata na tama ang asal, may sipag at tiyaga, simula
bata hanggang sa siya ay lumaki.
Binigyan ng Diyos ang mga anghel at ang tao ng malayang
moralidad o kalinisang asal. Siya ay umaasa at nagnanais na kapwa
nila gugustuhin na piliin ang Kaniyang pamamaraan at nang sila ay
maaaring makibahagi sa paglikha na kasama ang isa’t-isa, at kasama
ang Diyos ng pang habang-buhay. Gayunpaman, sa pagbigay sa kanila
ng malayang moralidad, batid ng Diyos na hindi lahat ay pipiliin ang
Kaniyang pamamaraan. Yaong mga nagpasya na huwag yakapin ang
pamamaraan ng Diyos sapagkat hindi sila sang-ayon sa Kaniya ay
talagang ganito sapagkat nais nilang mabuhay ng ibang pamamaraan.
Pero, bukod sa pamamaraan ng Diyos, lahat na ng iba ay lumilikha
ng kasamaan. Tanging ang pamamaraan ng Diyos ang lumilikha ng
tunay na kapayapaan at kabutihan sa buhay, ngunit hindi lahat ay
naghahangad ng kapayapaan at kabutihan sa buhay — yaon lang sarili
nilang pamamaraan.
Ang Tugon ni Satanas at ang Kasamaan ng Kaniyang Isipan
Sa paglipas ng panahon, habang lumalala ang poot at pagkamuhi ni
Satanas sa naihayag na layunin ng Diyos para sa sangkatauhan, ay
nakuha niya ang loob ng ikatlong bahagi ng mga anghel para kumampi
sa kaniya. Pagkatapos, sinimulan na niyang magplano laban sa Diyos
at sa nilikha ng Diyos. Nagplano sila ng rebelyon at naghanda sila
para maisagawa ito.
Minsan pa, ang panlilinlang ng sarili, bunga ng kabuktutan ng
isipan ay magugunita sa kanilang ginawa. Pagkatapos matunghayan ng
mga anghel ang lakas ng mga kapangyarihan ng Diyos, ay hindi pa rin
nila naisip na matakot sa Diyos at nakuha pa nilang lumaban sa Kaniya.
Naging matigas ang kanilang ulo at naging bulag sa katotohanan
dahil lang sa mas ginusto nila ang “sarili nilang pamamaraan,” na
nagbunsod sa kanila na magkaroon ng pakiramdam na sila ay naaapi
at nangangailangan ng katarungan, hanggang sa sila ay tuluyan nang
maging kalaban ng Diyos.
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Dahil sa hindi sila pinigilan ng Diyos, nang magsimula silang
kumilos laban sa Kaniyang nilikha ay lalong lumakas ang kanilang
loob na ipagpatuloy ang ganitong gawain. Ganoon din ang tao. Habang
nakakalusot ang kaniyang gawain ay tuluy-tuloy siya sa paggawa nito.
Para sa mga anghel na yaon, may layunin ang Diyos sa pagpapahintulot
sa kanila na magpatuloy sa “sarili nilang paraan,” tulad ng ginagawa
ngayon ng Diyos sa tao.
Ang malaking himagsikang ito ay nagmula sa mundo. Talagang
balak ni Satanas na kitilin ang lahat ng buhay sa mundo, at wasakin
na rin ang mismong planeta na ito, dahil sa lumala na ng husto ang
poot niya sa Diyos, at sa plano ng Diyos. Kasama pa sa plano niya ang
pagluk-lok sa trono ng Diyos at paghahari bilang kapalit Nito. May
mga makababasa nito na maaring mag-isip na mahirap paniwalaan
na si Satanas ay talagang naniwala na kaya niyang agawin lahat ito
sa Diyos. Talagang wala siya sa tamang isip para subukan na gawin
ito. Ito ay kahibangan.
Ngunit ito ang naidudulot ng kasalanan at pagsama ng isipan —
ang kawalan ng tunay na bait.
Ang Hilig ng Sangkatauhan sa Parehong Tiwaling Pag-iisip
Ang sangkatauhan ay walang pinagkaiba, kung papaano mag-isip
ang mga tao ang pag-uusapan. Wala ring pagtanggap sa tunay na
kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. Wala ring tunay na takot
na gumawa ng kakaiba sa ipinahayag ng Diyos, na tangi Niyang
pamamaraan na mabuhay sa mundo. Maaari kang mag-isip na yaon
ay hindi totoo, ngunit hindi mo pa natatapos basahin ang buong
aklat na ito. Maling-mali at parang kabaliwan kapag ang tao ay hindi
isinasaalang-alang ang Diyos at ang kaniyang pamamaraan, kapag
sila ay gumagawa ng disisyon. Ngunit, ito ang nangyayari habang
tinatanggap ng tao ang panlilinlang at pinapabayaan lang ito.
Kung tunay na susuriin ng tao ang kaniyang sarili, ang mga
nabanggit dati na halimbawa ng “Santa Claus at Easter Bunny” ay
maaari na gamitin para malaman kung ang tao ay tumatanggap ng
panlilinlang at hinahayaan lang ito. Karamihan ng tao ay ayaw tingnan
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ang sarili ng ganito. Karamihan ng tao ay payag na ipagpatuloy na ituro
ang mga ganitong panlilinlang at kasinungalingan sa kanilang mga
anak, sapagkat wala silang nakikitang masama sa ganito. Ang ganitong
kaisipan ay galing sa kanilang pamamaraan at hindi nagmula sa Diyos.
Ang ganitong kaisipan ay resulta ng pagsama ng sariling isipan.
Ang tao ay likas na ayaw makinig sa Diyos, at ang talagang gusto
nitong gawin ay kakaiba sa itinuturo ng Diyos. Kaya kitang-kita, ang
tao ay pipiliin pa rin na mamuhay sa kasinungalingan at payag silang
tanggapin ito para sa kanilang sarili at sa kanilang mga anak. Madali
lang sa isipan, na mangatwiran para sa mga ganitong gawain. Para
sa ganitong isipan, ang mga bagay na tulad ng Santa Claus at Easter
Bunny, ay walang malisya at hindi nakapipinsala. May magdedepensa
pa na iba, na ang pagpapahintulot sa kanilang mga anak na maniwala
sa Santa Claus kapag kapaskuwan at sa Easter Bunny naman sa “Easter
Sunday” ay inosente at walang kinalaman sa pagsamba sa Diyos. Yaon
ang patutunguhan ng pagkabuktot ng isipan — ang hindi pagpansin sa
Diyos at paghusga para sa sarili kung ano ang tama at mali, kung ano
ang nakasasama at kung ano ang hindi, at kung ano ang kasalanan at
hindi kasalanan. Ang dapat na madaling maintindihan ay ang Diyos
lamang ang Siyang tunay na may karapatan at hindi tayo.
“May daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga
daan ng kamatayan.” (Mga Kawikaan 16:25)
Kapag ang tao ay hindi mahusay ang pagtanggap sa katotohanan
tungkol kay Santa Claus at sa Easter Bunny, paano, sa tingin mo, nila
matatanggap na ang pagtangkilik kay Santa Claus ay mali, at ang buong
pagdiriwang ng Pasko ay hindi matatagpuan sa Bibliya at salungat
sa kalooban ng Diyos? Pagkatapos, sa tingin mo, paano tutugon ang
tao? Yaong mga kasapi sa Tradisyunal na Kristyanismo, ito ay hindi
maganda. Kadalasan, ang kanilang tugon ay masama.
Gayunpaman, sa huli, ay hindi importante kung may nakikita ang
isang tao na nakasasama sa mga ganitong gawain o wala. Wala ring
halaga kung ang isang tao ay magdadahilan nang, “Siguro naman ay
hindi mali na magkaroon ng isang pagdiriwang na ukol sa kaarawan
ni Kristo para lang bigyan Siya ng parangal?
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Ang taong gumagamit ng ganitong pangangatwiran ay hindi
talaga nag-aalala sa pakikinig sa Diyos, kundi ang mas higit ay ang
masunod ang kaniyang pasya. Ang mga taong ganito ay naniniwala
na ang “kanilang paraan” ay tama. Nasaan ang Diyos sa ganitong
mga disisyon? Siya ay binaliwala. Sa ganitong mga kaso, ano man
ang sinasabi ng Diyos tungkol dito ay hindi bahagi ng kanilang
pagdidisisyon. Ano ang pinagkaiba ng gayung pag-iisip sa kung
papaano mag-isip si Satanas?
Madaling matagpuan ang katotohanan tungkol sa tunay na
pinagmulan ng Pasko at ng Pasko ng Pagkabuhay. Kailangan lang ng
isa, na humanap ng magandang ensiklopedia, o di kaya’y hanapin mo
na lang ang kasaysayan ng mga ito sa internet. Ngunit sa nakaraan,
ang mga tao at hindi man lamang nag-abala na gawin ang simpleng
bagay na ito, at kadalasan naman sa mga taong nakabasa ng tungkol
dito ay walang nakitang “dapat ikabahala” sa katotohanan ng mga
ito o kaya’y pangangailangan na dapat magbago, bilang resulta nito.
Ano naman para sa iyo? Papayag ka bang makinig sa kung ano
ang sinasabi ng Diyos sa mga pagdiriwang na mga ito, na wala
namang batayan sa banal na kasulatan? Papayag ka bang makinig
sa katotohanan ng kung papaano ang mga pagdiriwang na mga ito
ay naisama sa mga aral ng Kristyanismo at ang mga Banal na Araw
naman ay natanggal? Papayag ka ba na alamin man lang kung ano ang
pinag-uutos ng Diyos tungkol sa pagtupad ng Kaniyang mga Banal
na Araw o Kapistahan? Papayag ka ba na magbago, para masimulan
mong tunay na parangalan at sundin ang Diyos?
Itinatag ng Diyos ang sinasabi Niyang “naitakdang mga oras” (gaya
ng oras na napag-usapan na dapat mong siputin), kung kailan ang mga
tao ay dapat na isantabi ang mga araw na yaon, bilang banal na araw
na kailangang tuparin at mananatiling tutuparin habangbuhay. Ang
ibig sabihin niyaon, ang mga ito ay kailangang tuparin habang may
taong nabubuhay. Marami pang dapat na isalaysay tungkol sa mga
araw na ito, na ibinigay upang ipahayag ang buong plano ng pagsalba
ng sangkatauhan. Hindi ito ipinagdiriwang ng mga tao, samakatuwid,
hindi nila nalalaman ang tunay na plano ng Diyos.
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Ibinigay ng Diyos ang Kaniyang mga Banal na Araw upang
ipagdiwang ng tao. Hindi Niya ibinigay ang mga pista na ipinalit ng
mga tao sa Kaniyang mga Banal na Araw sa paglipas ng panahon.
Nagbigay ang Diyos ng mga ipagdiriwang taun-taon, na nagpapahayag
kung “paano” tunay na pararangalan ang Diyos at ang Kaniyang anak
na si Hesukristo, at ang pagdiriwang ng anumang kaarawan para
parangalan si Hesus ay hindi kabilang dito. Ang mga katotohanang
mga ito ay naipahayag na sa nakalipas na 70 taon. Ang pagpapahayag
na ito ay umabot ng kasikatan noong bandang dulo ng 1970s hanggang
kalagitnaan ng 1980s sa pamamagitan ng magasin na The Plain Truth,
na itinatag ni Herbert W. Armstrong. Sa panahong yaon, humigit sa 8
milyon na kopya ng magasin ang lumalabas buwan-buwan sa buong
mundo, sa iba’t-ibang wika.
Ang saloobin ng mundo, bilang tugon sa mga nakasulat tungkol sa
mga Banal na Araw ng Diyos, na laging nababanggit sa mga magasin
na yaon ay mapapaikli sa isang tanong: Anong pakialam namin doon?
Bagaman ito ay nabasa ng lampas na 10 milyon na katao, ito ay walang
masyadong epekto dahil ang mga tao ay hindi nakikinig sa Diyos. Ito
ay malapit nang mabago. Ang Makapangyarihang Diyos, ang Siyang
magpapabago nito.
Kakaunti lamang sa mundong ito, ang nakakatupad na ipagdiwang
ang mga Banal na Araw. Malamang ay hindi mo pa narinig kung ano
ang mga ito. Narinig mo na ba ang Kapistahan ng Tinapay na Walang
Lebadura, Kapistahan ng Pagparito ng Espiritu Santo, Kapistahan ng
mga Pakakak, Araw ng Pagtubos, Kapistahan ng mga Tabernakulo,
Huling Dakilang Araw? Hindi, marahil.
Kung ikaw ay nakakaintindi na o hindi, at kung ikaw ay naniniwala
na o hindi pa, ang Diyos, sa ngayon, ay nasa proseso na ng pakikialam
sa mga gawain ng mundo. Ang mundong ito ay dumadaan na sa isang
proseso kung saan ang Diyos ay dadalhin ang bawat tao na nasa
tamang gulang sa mundo, ng harap-harapan sa katotohanan ng mga
Banal na Araw na mga ito. Ang bawat isang tao ay dapat magpasiya
kung siya ay makikinig sa Diyos at yayakapin ang mga ipinapahayag
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Niya sa kanila o kung sila ay mananatili sa dati nilang mga araw na
tulad ng Pasko at Pasko ng Pagkabuhay.
Ang tunay na nakamamangha sa mga araw na ikinabubuhay mo
ngayon ay ang sanlibutan ay papasok na sa isang bagong kapanahunan.
Isa ito kung saan hindi na papayagan ng Diyos ang tao na magkaroon
ng sariling pamahalaan o relihiyon, at sa halip ay ang Diyos na ang
maghahari at mamumuno sa tao. Ito ay nangangahulugan na pati
ang relihiyon ay pamumunuan din, at walang ibang relihiyon ang
papayagan sa mundo maliban sa totoo. Yaon ay itatatag sa pamamagitan
ng Kaniyang nag-iisang iglesia na umiiral simula pa noong 31 A.D.
Ang iglesia ay maliit simula pa noon. Ito ay kinamumuhian,
hinahamak, inuusig at karamihan ng mga namuno ay nakukulong
o pinapatay. Ito ay tunay na maliit lamang kaya ang karamihan sa
mundo ay walang kaalaman tungkol dito. Ngunit ang lahat nang ito
ay malapit nang mabago, sapagkat ang layunin ng Diyos ay gawin ito
na makapangyarihan na iglesia at siyang tanging iglesia sa mundo.
Ang Masamang Kapangyarihan ni Satanas na Manlinlang
Si Lusiper ay nagpasiya na himukin ang mga anghel na labanan ang
Panginoon, sa kaniyang ultimong pakay na puksain ang lahat ng buhay
sa mundo, pati na rin ang katapusan ng naturang planeta. Bukod dito,
layunin niya rin na maging pinuno ng lahat na nilikha. Ang kaniyang
isipan ay nasisira nang lubusan habang patuloy niyang pinasasama ito.
Walang pagkakaiba ang nangyayari sa isang isipan, ma espiritwal
o pisikal man ito, kapag ang isa ay nagsimulang magkasala. Magiging
buktot ito. Habang lalo kang pumapayag na alisin ang Diyos sa iyong
buhay, at lalo kang nalululong sa kasamaan, ay lalo ring magiging
buktot ang iyong isipan. Ang panlilinlang at ang pagpayag na lokohin
ang sarili ay maaaring lumala ng husto hanggang sa ang isa ay hindi
na makakita ng tama. Ang tamang bait at tunay na pamumuhay nang
matuwid ay nawawala na.
Ito ang mundong tinitirahan natin ngayon. Wala na masyadong
makikitang kagandahan o kabutihan, hindi tulad ng ilang dekada
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lang na nakalipas, mas makikita mo pa ito noon, bagaman pawala
na rin ito noon. Kung gaano kalayo ang isipan sa Diyos, ay ganoon
rin nagiging kasama ang isipan at ganoon rin katindi ang panloloko
sa sarili at kasalanan na susunod dito. Kaya ang tao ay malapit nang
ulitin, sa sarili nitong paraan, kung ano ang ginawa ni Satanas dahil
sa kaniyang kayabangan, kasakiman, inggit, at kasamaan.
Mahirap sabihin kung gaano kalakas ang kapangyarihan na taglay
ng panlilinlang at ng kasamaan na kalakip nito. Ito ay nagmula lahat
kay Satanas, at hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang kaniyang
panlilinlang sa iba. Pilit niyang nililinlang ang buong mundo at ito’y
nagawa niya. Isinalarawan ng Diyos ang tunay na kapangyarihan
at ang pakay sa buhay ni Satanas, nang sinabi Niya ang tungkol sa
pagkahulog nito mula sa langit at pagkatali naman sa lupa.
“At inihagis ang malaking dragon, (pinagbawalan na makapunta
sa langit) ang matan-dang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas,
ang dumadaya sa buong sanlibutan, siya’y inihagis sa lupa, at ang mga
anghel ay inihagis na kasama niya. (Apocalipsis 12:9)
Si Satanas, ang kaaway, ay isinalarawan na isang ahas, sapagkat dito
inihahalintulad ang mga kilos na ginawa niya noong nagsimula siyang
magkaroon ng buktot na pag-iisip dahil sa kaniyang kasalanan. Siya ay
naging parang isa na gumagapang sa mga madidilim at tagong lugar.
Ginagawa niya, na huwag siyang makita, at kapag nagkaroon siya ng
pagkakataon ay mabilis niyang tinutuklaw ang mga hindi nakakakita
sa kaniya. Gayunpaman, ang karamihan ay hindi nalaman o napansin,
kahit matapos na silang natuklaw at nalason ng kamandag nito.
Saka, ito ay isinalarawan na mayroong kapangyarihan upang
linlangin ang buong mundo. Ito ay mas lalong totoo para sa lahat ng
mga relihiyon sa mundo. Gayunpaman, ito ay naging aktibo rin at
nagkaroon ng impluwensya sa mga pamahalaan ng mundo, simula pa
noong bagong tatag pa lamang ang mga ito. Si Satanas ay inilarawan
din bilang tunay na impluwensya at kapangyarihan sa likod ng huling
pagkabuhay (ng Emperyo Romano) na mangyayari sa Europa at
mauuwi sa ikatlong digmaang pandaigdigan. Ito ay natalakay na sa
unang kabanata. Sa kabuoan, si Satanas ang may hawak at patuloy
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na humahawak ng kapangyarihan sa sangkatauhan, nang lingid sa
kanilang kaalaman, at kahit na sabihin mo man ay hindi pa rin ito
paniniwalaan. Ito ay sapagkat ang tao ay hindi nakikinig at hindi
makikinig sa Diyos.
Ang kapangyarihan ni Satanas na manlinlang ay mas higit na
malayo, sa kahit na anong naiintindihan ng tao. Siya ay isang nilalang
na espiritu, na tuso at makapangyarihan, at bihasa sa lahat ng aspeto
ng panlilinlang. Hinasa niya ang kaniyang masasamang kilos at
galaw sa loob ng higit sa sampung libong taon, o baka umabot pa ng
daang libong taon. Hindi natin maunawaan ng husto, ang kaniyang
kapangyarihan at abilidad na baluktutin at baligtarin ang isang
katotohanan para maging isang kasinungalingan at panlilinlang
na parang totoo sa isipan ng tao. Ang malaking dahilan, kung bakit
malakas ang impluwensya niya sa tao ay sapagkat ang tao ay likas
na mahilig maniwala sa kasinungalingan. Ang kaisa-isang tao na
nakuhang daigin ang nilalang na yaon ay si Hesu-Kristo. Lahat na
ng iba ay nabigo.
Halos 6,000 taon na, na ang Diablo ay nagagawang iligaw ang
tao nang papalayo sa kung ano ang totoo tungkol sa Diyos. Mayroon
siyang kapangyarihan na espirituwal na maaaring isahimpapawid sa
isipan ng tao. Ito ay maikukumpara sa pagdinig ng musika sa iyong
radyo na ipinadala sa himpapawid mula sa istasyon ng radyo. Hindi
niya kayang makipag-usap sa atin tulad ng Diyos na ginagamit ang
kapangyarihan ng banal na espiritu, ngunit bilang isang nilalang na
espiritu ay kaya niyang maapektuhan ang espirituwal na saloobin sa
isipan ng tao. Mayroon siyang limitadong kakayahan na isahimpapawid
ang mga kaisipan at ideya sa isang isipan pero hindi niya ito kayang
linawin ng husto.
Kung ang tao ay magpapadala sa kaniyang makasariling kalikasan
at magiging sakim, para na rin niyang binuksan ang sarili niya kay
Satanas at iba pang mga demonyo na maaaring paigtingin ang kaniyang
nadarama o naiisip. Sa isang mahalay na isipan, madali itong pumayag
o magpadala sa impluwensya ng tukso at ito’y halos hindi kayang
pigilan. Kung ang tao ay naguguluhan, balisa o galit, kaya ni Satanas
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na paigtingin ang ganitong mga damdamin hanggang sa hindi mo
na kayang pigilan.
Halimbawa, may dalawang tao na hindi nagkakaintindihan sa isang
bagay. Silang dalawa pa lamang ay maaari na silang magalit nang husto
sa isa’t-isa dahil lang sa isang maliit na bagay. Ito ang gustung-gusto
na makita ng mga demonyo sapagkat mayroon silang kapangyarihan
na isahimpapawid ang mas matinding galit sa pamamagitan ng maling
saloobin para maimpluwensyahan ang isip ng tao sa isa’t-isa at lalong
palakihin ang gulo. Ang isang tao ay madaling gatungan, sa ganitong
pagkakataon, para magkaroon ng poot o hindi mapigilang galit.
Ang mga nilalang na ito ay nabubuhay sa kabuktutan at kasamaan.
Habang sumasama ang isipan ng isang tao ay lalong lumalakas ang
kakayahan ng mga nilalang na ito para impluwensyahan siya na gumawa
ng mas masamang mga bagay. Ang mga labis na naiimpluwensyahan na
mga tao ay maaaring makagawa ng mga krimen na tulad ng pagpatay
ng kapwa o pagmasaker. Ito rin ang espiritu na nagdudulot ng mas
malaking hidwaan kahit maliit lang sana ang namamagitan sa mga
iba’t-ibang kultura, lahi, relihiyon at paniniwala ng mga tao.
Si Satanas at ang mga demonyo ay may malakas na kapangyarihan
para impluwensyahan at palakasin ang saloobin — ang espiritu — na
gumawa ng kasamaan kung ang isip ay handa at payag na tanggapin
ito. Kapag ang isang tao ay naligaw sa gawi ng Diyos, na Kaniyang
ipinakita sa mga tao kung papaano dapat sila makisalamuha sa isa’t-isa,
siya ay nagiging mas madaling puntiryahin. Sa paglayo sa pamamaraan
ng Diyos, na isang kasalanan, ang isang tao ay nagigingbukas sa
impluwensya at madaling itulak na gumawa ng mas malaking kamalian
sa kaniyang kapwa. Pangita naman na karamihan ng tao ay walang
muwang na ang mga ganitong nilalang ay nagkalat sa mundo, at hindi
nga sila nakikita sapagkat sila ay espiritu. Gayunman, naririyan sila
at may mahalagang dahilan ang Diyos kung bakit Niya hinayaan na
sila ay manatili nang ganito na kasama ng mga tao.
Ang mga nilalang na mga ito ay hindi dapat katakutan nang tulad
ng mga napapanood mo sa pelikula. Sila ay masasamang espiritu
lamang, na ang pakay ay gawing mahirap, masaklap at walang saysay
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ang buhay ng mga tao nang hanggang kaya nila. Kinamumuhian nila
ang sangkatauhan. Habang nagsusumikap ang mga tao na pagandahin
ang kanilang relasyon sa kanilang mga kapwa at sa Diyos, ang kanilang
kapangyarihan sa mga tao ay humihina. Sa madali’t salita, kapag
nagsumikap kang mamuhay alinsunod sa Sampung Kautusan,
nababawasan ang impluwensya ng mga nilalang na ito. Ang unang
apat na kautusan ay nagpapakita ng tamang pakikipag-ugnayan sa
Diyos at ang sumunod na anim ay nagpapakita ng tamang pakikipagugnayan sa ating kapwa. Ang mga ito ay nagpapakita kung papaano
magmahal ng kapwa.
Mag-ingat sa pagtingin ng Sampung Kautusan. Malaking bahagi
ng Tradisyunal na Kristyanismo ay hindi wasto ang pagsalin nito at
mayroon pang iba na kulang ang naisalin.
Bagaman kaya ng mga demonyo na impluwensyahan ang tao
sa masamang paraan, ang tao pa rin na iniimpluwensyahan ang
siyang magdidisisyon kung papayag siyang magpadala sa mga maling
damdamin, saloobin o espiritu.
Sa huli, walang makakapilit sa isang tao na gumawa ng mali o
makakapagpalala sa kanilang masamang gawain, kung ito ay hindi
nila papahintulutan. Kung mayroong nang nagsimula sa isipan, kaya
pa rin nilang pigilan o huwag hayaan na lumala ang ganitong mga
damdamin, tulad ng galit, inggit, lungkot atbp. Dito na kailangang
matuto ang isang tao na pigilan ang masamang iniisip bago niya ito
tuluyang gawin sa akto.
Ang totoong magandang balita ay malapit nang alisin si Satanas
at iba pang mga demonyo sa harapan ng sangkatauhan sa susunod
na 1,100 na taon.
Ang Paghihimagsik ni Satanas
Si Satanas at ang ikatlong bahagi ng mga anghel ay naghimagsik laban
sa Diyos. Mayroon pa silang malakas na kapangyarihan noong panahon
na iyon, na inalis na rin sa kanila noon pa. Anuman ang ibinigay ng Diyos
ay kaya Niya ring bawiin. Ginamit nila ang malakas na kapangyarihan
na ibinigay sa kanila ng Diyos, sa pagtangka nila na simulan na wasakin

86

Ang Mundong Nalinlang

ang mundo. Ito ay mabilis na nangyari, at sa paraan na kung ating iisipin
ay para bang mga nukliyar na bombang sumabog sa isang saglit. Ang
lakas ng sama-sama nilang pinakawalaan ay nagsimulang magtambak
ng maraming basura sa mataas na parte ng atmospera at maging
lampas pa roon. Ang kapangyarihan na nagsagawa nito, para wasakin
ang lahat ay biglang nakalikha ng hindi kapani-paniwalang pagkasira
mismo ng atmospera. Ito ay lumikha ng kadiliman na bumabalot sa
mundo hanggang sa dumating ang Diyos, kung ilang sampung libong
taon na ang nakalipas, para muling baguhin ang mundo.
Ang pwersa na ginamit laban sa mundo, ay napakalakas kaya
nagawa nitong buwagin ang mundo sa tamang landas ng orbita at
sa tamang pag-ikot. Ang malalaking bahagi ng mundo ay nakaranas
ng malawakan at biglaang pagbabago. May mga bahagi ng mundo
na napahiwalay sa pagsabog at naihagis sa kalawakan. Ang lahat ng
ito ay nangyari lamang sa isang iglap at siya ring naging sanhi ng
pagkamatay ng lahat ng uri ng buhay sa mundo. Karamihan ng buhay
ay hindi nakaligtas sa pagsabog. Ang iba naman ay biglang nagyelo
nang biglang pumasok ang lamig na galing sa mataas na bahagi ng
atmospera na sanhi na rin ng pagsabog. May ebidensya ng ganitong
pangyayari, sa mga nahukay na “mammoth” na naipreserba ng yelo,
na nagsasaad ng biglaang pagbabago ng temperatura sa mundo.
Ito (ang pagsabog na naganap) ay napakalakas, kaya may mga
labi ng mundo na tumama sa buwan, Mercury, Venus at maging
sa Mars. Ipinahayag rin ng Diyos na ang “asteroid belt” ay nabuo
ng mga malalaking labi, na galing sa mundo, at naisambulat sa
kalawakan. Mayroong labi na naidagdag dito sa loob ng naturang
lugar na naisambulat rin sa kalawakan, ngunit hindi pa naipapahayag
kung saan nanggaling ang mga ito. Ang mundo noong nilikha sa
pasimula ay mas malaki kaysa ngayon. Hinayaan ng Diyos ang lakas
ng paghihimagsik ni Satanas at ang kaniyang pagtangka na wasakin
ang mundo na umabot hanggang sa puntong ito ng kalawakan at
hindi na lalayo pa dito. Dito na namagitan ang Diyos para patigilin
ang anumang karagdagan na paninira.
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Itinatag ng Diyos ang isang “sinturon ng labi” sa ating sistema
ng planeta, sa mga nanggaling sa naisambulat sa kalawakan upang
magsilbi itong paalala, sa mga nakababatid nito, kung ano ang
naidudulot ng paghihimagsik — pagkasira, kaguluhan, pagkasayang
at kamatayan. Namagitan ang Diyos at pinigilan ang pagsira sa mundo,
gaya nang mamamagitan Siyang muli, at sa pagkakataong ito, para
naman pigilan ang tao sa pagsira ng mundo.
Ang proseso ng paglaki at paglaganap ng kaguluhan, paninira at
karahasan ay bunga ng paglaki at paglaganap ng kapangyarihan ng
panlilinlang na nanggugulo sa isipan.
Kalayaan at Kalakihan ng Pagpipilian
Bago dito ay nabanggit na, kung papaano nilikha ng Diyos ang tao,
na may malaking kaibahan sa mga anghel, at ang tinutukoy dito ay
ang isipan na ibinigay sa kanila. May malaking pagkakaiba sa layunin
kung bakit sila ay nilikha ng ganito. Kapag naintindihan ng isang tao
ang pagkakaibang ito at ang dahilan ng Diyos para dito, ay lalo siyang
mabibigyan ng inspirasyon at mamamangha sa plano ng Diyos.
Para masimulan na maintindihan ang mahalagang layunin ng
Diyos sa paglikha ng tao na pisikal ang sangkap, imbes na espiritu,
kailangan ay mas maintindihan pa ang mga anghel na nilikha na
espiritu ang sangkap. Gaya ng nasabi, unang nilikha ng Diyos ang
kaharian ng mga anghel, kung saan maninirahan ang mga anghel,
tulad rin ng tao na nilikha sa loob ng pisikal na kamunduhan para
mamuhay rin sa loob nito.
Ang pinakamahalagang aspeto sa bawat nilikha, sa mga anghel
na gawa sa sangkap na espiritu, at sa tao na pisikal ang sangkap, ay
ang isipan na ibinigay sa bawat isa. Ang katawan, na naglalaman ng
isipan, ay may sangkap na nagbibigay ng kakayahan sa pakikipagugnayan sa nilikha ng Diyos habang nabubuhay. Ito ay nakadaragdag sa
kakayahan na maranasan sa buong buhay ang ligaya at ang kabuluhan
nito. Pero ang isipan na ibinigay ng Diyos sa mga anghel at tao, ang
pinakamahalaga sa lahat.
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Ang isipan ang siyang nagbibigay sa bawat nilalang ng kakayahan na
magkaroon ng malayang pananaw, pangangatwiran at pagpili ng sarili
niyang nagugustuhan sa kaniyang buhay. Sa gitna ng napakaraming
pagpipilian sa mga nilikha ng Diyos, ang bawat isa ay may kalayaan
sa pagpili kung papaano sila mabubuhay ng maluwalhati sa mundong
kanilang kinaroroonan. Mayroon lamang iisang paraan para mabuhay
ng maluwalhati, kapag tayo ay papipiliin ng ating gustong gawin o
salihan — kinakailangan ay alinsunod ito sa batas ng Diyos.
Kailangang maintindihan ang kontekstong ito, dahil iisa lang
ang tunay na paraan para mabuhay, kung ang isa ay mabubuhay na
alinsunod sa pamamaraan ng Diyos. Ito ay may kinalaman sa kung
paano tayo makitungo, gumalang at makisalamuha sa ating mga kapwa
at sa nilikha ng Diyos. Kailangan ay magsumikap na magmahal at
tumulong sa ating kapwa at sa nilikha ng Diyos. Ito ang kabaligtaran
ng pagmamaramot at panglalamang sa kapwa at sa nilikha ng Diyos.
Ang mga batas ng Diyos na ibinigay sa tao ay para turuan ang tao
sa pamamaraan ng Diyos, at tamang pagaalala at pakikitungo sa Diyos
at sa tao. Ito lang ang tanging paraan na nagbibigay ng kapayapaan,
kaligayahan, kalusugan at kaluguran sa buhay. Ang pamumuhay
sa kapalaluan at kasakiman na labag sa pamamaraan ng Diyos, ay
magdudulot lamang ng pagkabalisa, kaguluhan, galit, pagseselos,
kalungkutan, sakit, paghihirap atbp.
Ang isang paraan ay nagbubunga ng maganda at nagbibigay ng
biyaya, at ang isa naman ay nagdudulot ng kasamaan at sumpa sa
buhay. Kapag tiningnan mo ang mundo na nakapaligid sa iyo, ano ang
iyong nakikita? Madali mong makikita kung ano ang tinatamasa ng
tao, at dapat ay alam na rin natin na ito ay sanhi ng hindi pagsunod
sa ibinigay ng Diyos, na tanging pamamaraan.
Kung anuman ang tinamasa ng tao ay bunga lang ng mga batas na
espiritwal na umiiral, tulad rin ng pisikal na mga batas gaya ng batas
ng grabidad. Ang isa ay maaring mamuhay, alinsunod sa batas na
itinatag ng Diyos o maari din niyang piliin na hindi sumunod sa batas.
Ang mga batas na umiiral sa mga pisikal na bagay, tulad ng grabidad,
ay madaling tanggapin ng tao, sapagkat mabilis nilang natututuhan
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ang resulta ng paglabag sa mga ito. Samantala, ang mga batas na
espiritwal, na siyang nakakaapekto sa mga relasyon ng tao ay madalas
hindi pinapansin at binabalewala ang tunay na sakit at pinsala na
idinudulot nito. Ito ay bunga ng pagiging makasarili at pagpupumilit
na gawin ang sariling kagustuhan, na madalas ay lugi naman ang iba
dahil nga sadyang walang pakialam o pagaalala sa kapwa.
Sa pahayag na, iisa lang ang paraan para mabuhay, yaon ay palaging
sa konteksto na ang mabuhay sa tunay na pamamaraan ng Diyos ay
laging nagbubunga ng kabutihan. Ito lagi “ang pagkaintindi” kapag
sinasabi sa konteksto ng ating pamamaraan o sa pamamaraan ng iba,
imbes na ang tunay na pamamaraan ng Diyos sa buhay. Sa kontekstong
yaon, mayroong “iisang paraan” — ang sa Diyos.
Kung tungkol naman sa mga pagpipilian na kasama sa iisang
tunay na paraan para mabuhay ng Diyos, mayroon kang kalayaan at
marami ang pamimilian at paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay.
Hindi lang iisa ang paraan, sapagkat naghahandog ang Diyos ng iba’tiba sa buhay, na depende sa gusto mo, katangian mo o sa sarili mong
hilig o kinakatakutan.
Ang malayang pagpili at paggawa ng mga bagay sa sariling istilo
ay siyang nagbibigay ng kasiyahan sa buhay. Makikita mo ito sa mga
simpleng halimbawa. May gustong magkape sa umaga at mayroon
ding hindi. Maski sa kape lang ay marami nang iba’t-ibang klase ng
kape. Sa mga kapehan ay makikita mo ang dami ng pagpipilian mong
klase ng kape. Ito ay tulad din ng pagkain, na napakarami mong
pagpipilian, kung saan ka kakain at kung ano ang iyong iinumin na
babagay sa iyong kakainin. Ito ang mga simpleng halimbawa ng iyong
mga pagpipilian sa pang-araw araw.
Ito ay nakapagpapagunita tungkol kay Adan at Eba, noong
naninirahan sila sa hardin ng Eden, kung saan ang lahat ng kanilang
pangangailangan ay ibinigay na sa kanila. Malaya silang nakapamimili
ng gusto nila sa kanilang buhay. Ngunit, sila ay nakuha pang maakit sa
kaisa-isang mapipili na sinabi na sa kanila ng Diyos na huwag nilang
gagawin. Ito ang magpapatunay kung sila ay payag na makinig sa Diyos.
Sa huli, ay pinili nilang huwag makinig sa Diyos, at ang disisyon na
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marahil ay kusa nilang gagawin pagdating ng panahon, ay pinadali
ng panlilinlang na nagmula kay Satanas.
Ibinigay ng Diyos ang lubos na kalayaan at walang-hanggan na
pagpipilian sa loob ng buhay ng isang tao. Ang bawat nilalang ay
maraming pagpipilian na gagawin sa kaniyang buhay, na sinadya
ng Diyos, na Siyang nagbigay ng lahat nang ito upang payamanin
ang buhay sa pagkakaroon ng sari-saring pamimilian, kasiyahan at
tuwa. Ito ay lalo pang mapaparami kung maipapamahagi ang mga
ito sa iba. Ganito dinesenyo ng Diyos ang isang pamilya at isang pagiisang dibdib — ang pakikibahagi sa buhay na magkasama. Ito ay
naghahandog ng pinakamayaman na buhay na maaaring makamtan
at maranasan ng isang tao.
Ito talaga ang gustong gawin ng Diyos sa simula. Ang Kaniyang
hangarin ay maipamahagi sa mga anghel ang kabutihan na napapala sa
pagplano at pagbuo ng sari-saring uri, kagandahan at kababalaghan na
nalilikha sa kalawakan. Ngunit dumating na ang oras para sa paglikha
ng tao, at si Satanas at yaong mga anghel na sumunod sa kaniya, ay
tinapos na ang kanilang karanasan na makibahagi sa kabutihan at
saya na kanilang tinatamasa noong kasama pa nila ang Diyos at iba
pang mga anghel. Inalis nila ang kanilang mga sarili sa lahat ng mga
yaon. Ninakawan nila ang kanilang sarili ng kabutihan,na ginawa ng
Diyos para samasama nilang maranasan sa buhay, at maging sa buhay
na walang hanggan. Ngayon, sila ay natotormento habang hinihintay
nila ang araw ng pagpataw ng parusa sa kanila. Alam nila na umiigsi
ang kanilang oras, araw-araw.
Pareho din ang ginagawa ng tao. Dahil sa pagiging makasarili,
inggitan, imoralidad, pangangalunya, kabuktutan at iba pang mga
kasalanan, ang naging resulta ay labis na kahirapan. Ninakawan
nila ang kanilang sarili ng magandang bunga, at kayamanan sa
pakikibahagi na nagmumula sa pagsunod sa iisang tunay na paraan
ng pamumuhay na ibinigay ng Diyos. Hindi sila nakibahagi sa tunay
na kabutihan na umiiral sa malawak na entablado ng buhay na puno
ng sari-saring uri, kasaganahan at mga magagandang karanasan na
galing sa matuwid na pamumuhay.
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Nabuo ang mga Isipan
Ngayon, umabot na tayo sa dahilan, kung bakit ang tao ay nilikha na
kakaiba sa mga nilalang na espiritu, ang mga anghel, at ito ay dahil
kakaiba rin ang hangarin para sa nililikhang ito.
May mga nag-iisip, na kung nagkasala si Satanas at ang mga
demonyo, “Bakit hindi sila magbago?” Ang sagot ay hindi nila
ito magagawa, at wala silang hangarin na gawin ito at hindi sila
magkakaroon ng hangarin na gawin ito.
Ang mga anghel ay nilikha na espiritu, na may isipan na espiritu
ang sangkap, at sa isipan na yaon ay may nilagay ang Diyos na
esensya ng espiritu. Ang esensya na yaon ang nagbigay sa kanila ng
kapangyarihan at kakayahan na magkaroon ng malawak na memorya,
isip, pangangatwiran at mga sarili nilang katangian. Nagkaroon din
sila ng kalayaan na mamili sa sari-saring uri o aspeto ng buhay na
ipinagkaloob sa harap nila.
Ang tangi nilang nalalaman ay kung ano ang ibinigay sa kanila ng
Diyos. Masayang-masaya sila sa masigla nilang buhay na tinatamasa at
kanilang ipinagyayaman na naipapamahagi nila ang lahat na ito sa isa’tisa, pati na rin sa Panginoon. Ang kaalaman ng pamamaraan ng Diyos
ay nagbigay ng kabutihan at kagalakan sa kanilang buhay. Hindi na sila
nangailangan na maghangad pa ng iba. Yaon ay hanggang si Lusiper
ay magsimulang mangailangan ng kakaibang pamamaraan, bukod sa
ibinibigay sa kanila ng Diyos, dahil mayroon siyang kinaiinggitan at
nais niyang pagtakpan ang isang imahe na gusto niyang gampanan.
Yaon ay nauwi sa kasalanan nang siya ay nagsimulang lumaban
sa layunin ng Diyos, at lumaban sa Diyos. Nang siya ay nagsimulang
yumabang at magtiwala sa kaniyang sarili, sinabi ng Diyos na binulok
na niya ang perpektong isipan na ibinigay Niya. Para sa isang espiritwal
na isipan, na may espiritung sangkap, ang ganoong kasamaan, ang
ganoong pag-iisip na tumatalikod sa Diyos, ay nagiging “permanente.”
Wala nang pagbabalik o pagbaliktad sa isang isipan na espiritu ang
sangkap. Ang isipan na espiritu ay nagiging “buo na sa kasamaan,”
at ito’y wala nang hangarin na magbago. Ang gusto lang nito ay ang
sariling gawi, kahit ano na ang mangyari.
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Alam ng Diyos, na ang paglikha ng mga espiritung nilalang na
may sariling saloobin, pangsariling katangian at mayroong kalayaan
sa pagpili, na darating ang panahon, at ito’y hindi maiiwasan na
mayroong ilan na lalayo sa Kaniya. Tatalikuran nila ang Diyos at
ang Kaniyang kaisa-isang paraan ng pamumuhay na nagdudulot ng
kapayapaan, kasaganahan, ligaya at kabutihan sa buhay. Si Satanas
at ang ikatlong bahagi ng mga anghel ay naghimagsik laban sa Diyos.
Pagkatapos, ang kanilang isipan, na espiritu ang sangkap, ay naging
tiyak na laban sa Diyos at tiyak sa kanilang hangarin para sa sariling
pamamaraan.
Wala nang ibang paraan para makalikha ng mga buhay na nilalang,
maliban sa ginawa ng Diyos, kung sila ay isa-isang bibigyan ng
malayang saloobin at malayang pamimili. Para sa ganitong nalikha,
hindi mo matitiyak na sila ay palaging susunod sa pamamaraan ng
Diyos. Sapagkat kung gusto mong tiyakin na sila ay susunod, hindi
sila magiging malaya. Kailangan ay maiprograma mo ang kilos nila o
pwersahan mong supilin ang kanilang pagkilos. Walang ibang paraan
na makakapagdulot ng tunay na kasunduan, pagkakaisa, samahan,
kalayaan, kapayapaan at kakayahan na makibahagi sa buhay. Kaya,
ang mga anghel, at maging ang tao, ay nilikha sa tanging paraan na
maaari, upang sila ay magkaroon ng kakayahan na mag-isip para
sa kanilang sarili, kung anong buhay ang pipiliin nila, na bukal sa
kanilang kalooban. Anumang iba ay hindi talaga magiging malaya
sapagkat ito ay susupilin sa isa o iba pang paraan.
Ang naging resulta ng paghihimagsik ni Satanas, at ng mga anghel
na sumunod sa kaniya ay nakita at natutunan ng lahat na iba pang mga
anghel kung ano ang naidudulot ng paghihimagsik at ng kasalanan.
Sila ay lalong nakumbinsi at lalong lumakas ang kanilang paniniwala
sa Diyos. Malinaw na pinili nila na maging tapat, at naging buo na ang
kanilang pag-iisip. Pinili nila na makibahagi sa kabutihan at tuwa sa
gawain ng Diyos nang panghabang-buhay.
Ang lakas ng pananalig at hangarin na nabuo sa kanilang espiritu
na isipan ay hindi maaaring makuha sa anumang ibang paraan. Kusa
nilang pinili na sundin ang Diyos at Kaniyang mga gawi.
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Ang Kakaibang Isipan
Ang Diyos ay may katakatakang layunin sa paglikha ng tao, na kakaiba
kung ikukumpara sa mga anghel. Ito ay higit pa nang malayo kaysa sa
paglikha ng mga anghel. Ito ang pinakamahalagang bagay na lilikhain
ng Panginoon, at hindi ito maaaring likhain sa pamamagitan ng
pag-uutos lamang na tulad ng lahat ng mga naunang nilikha. Hindi
ito isang bagay na maaaring mabilis na gawin gaya nang nilikha ng
Diyos ang bawat anghel o noong nilikha Niya si Adan at Eba mula
sa alikabok, sa ika-anim na araw ng Genesis. Yaong nilikha, kasama
ang kakayahan na magparami sa pisikal na paraan ay siyang unang
nilikha na ipagpapatuloy at magiging mas makabuluhang nilalang
sa darating na panahon.
Nilikha ang tao na may potensyal para sumailalim sa pangalawa
pang paglikha — isang literal na paglikha ng Diyos — isa na ang Diyos
mismo ang magsasagawa. Isang pisikal na paglikha at pansamantalang
pamumuhay na maaaring masundan ng pangalawa at mas nakahihigit
na paglikha. Hindi lahat ay makatatanggap ng susunod na paglikha
mula sa Diyos, at hindi ito utang kaninoman. Para sa marami, itong
pisikal na buhay na ito, ang siya na lamang na mararanasan nila.
Gayunman, ang karamihan ay pipiliin ang gawi ng Diyos sa huli, at
hahanapin ang paglikha na yaon, tulad ng karamihan ng mga anghel,
na ang pinili ay ang gawi ng Diyos.
Gayunpaman, dahil na nga iba ang layunin para sa kanila, ang
tao ay nilikha sa una, na may malaking kaibahan, at yaon na nga ay
ang pagiging pisikal. Ito lamang ang tanging paraan at wala ng iba,
para matuloy na magkatotoo ang inaasam para sa mga tao. Hindi
maaaring likhain na espiritu ang tao, sa una. Ang mga ito ay magiging
mas malinaw mamaya. Sa ngayon ay sapat na, para sabihin na sa
ganitong paraan lang maaaring gawin ito, dahil sa antas ng lakas,
kapang- yarihan at buhay na maaaring ipagkaloob sa tao, ito lang ang
tanging paraan upang maisagawa ito.
Gaya ng sansinukuban, na hindi natin lubos maisip kung gaano
kalawak o ang Diyos na hindi natin matanto, ganito rin kahiwaga ang
lilikhain ng Diyos na espiritu na magmumula sa tao. Mahirap isipin
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kung ano ang kapangyarihan at lakas na ipagkakaloob ng Diyos sa
buhay ng mga taong tatanggap nitong susunod na paglikha.
Sa puntong ito, ang pinakamainam na gawin ay ilista ang mga
mahahalagang dahilan kung bakit ang tao sa una ay binigyan ng
pisikal na pamumuhay sa pisikal na katawan. Ito ay dahil sa uri ng
isipan na ibibigay sa atin. Ito ay kailangang likhain sa una, na pisikal
ang sangkap. Hindi pa naipapabatid ng Diyos, kung paano nag-uugma
ang lahat ng mga bagay na ito, ngunit ang isang pisikal na utak na
may naidagdag na esensya ng espiritu, na inilagay ng Diyos sa bawat
isang naisilang, ang siyang tanging paraan upang ang prosesong ito
ng paglikha ay maisasagawa.
Bagaman hindi lahat ay pipili nito, ang pangalawang paglikha na
iaalok ng Diyos sa halos lahat ng tao, ay makapagbibigay ng ibayong
taas at hindi maisip na antas ng kabuhayan.
Subalit, hindi isasagawa ng Diyos ang paglikhang yaon, maliban
na lang kung ang isang tao ay tunay na” nakikita” at “naniniwala” na
yaon nga ang gusto niya sa buhay — na malaya niyang pinipili at siya
ay nakipagkakasundo sa Diyos.
Hindi gaya ng isipan na ang sangkap ay espiritu, na maaaring
maging lubos na buktot at maging matigas sa sariling pamamaraan
pagkatapos na pagkatapos lang ng unang pagtalikod sa Diyos, ang
isipan ng tao ay iba. Ang isipan ng tao ay maaaring tumalikod sa
Diyos at ang proseso ng katiwalian ay magsisimulang umusad, ngunit
ang isipan ay hindi agad nabubuong lumaban sa Diyos nang dahil sa
kasalanan.
Ang mas mahalagang dahilan, sa lahat ng ito ay nakakagulat, ngunit
para sa ngayon, ang kailangan lang na masimulaan na maintindihan
ay nilikha tayo ng Diyos nang ganito para tayo ay makapagbago, at
ang proseso na nagsimula noon pa na dulot ng ating likas na pagiging
makasarili, ay masimulan nang mabago. Kung ating papansinin
ang salitang naisalin na magsisi sa Bagong Tipan ay nanggaling sa
salitang Griyego na ang ibig sabihin ay “ibahin ang pag-iisip.” Sa
sariling kagustuhan, kung ang isa ay naghahangad na baguhin ang
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kabuktutan na palihim na nakapasok sa kanilang isipan, maaari nilang
piliin na magbago.
Batid ng Diyos, nang tayo ay nilikha Niya na maging pisikal, na
tayo ay matutuksong gawin ang ating gusto. Ito ay nagsisimula nang
tayo ay sanggol pa lamang at patuloy na lumalala habang tayo ay
tumatanda. Ang isang sanggol ay may kalikasan na nagsisimulang
lumabas mula sa pagkapanganak. Ito ang pagkakabunyag ng pagiging
likas na makasarili ng isang nilalang na pisikal at ganito talaga siya.
Ito ang kalikasan na “gustong sundin ang sariling kagustuhan.”
Ang sanggol na hindi mapakali, ang sanggol na nagugutom ay agad
ipapaalam sa iyo kung ano ang kaniyang gusto. Tayo ay nilikha na
likas na makasarili. Habang tayo ay lumalaki ay lalo tayong nagiging
makasarili at lalo nating gustong masunod ang ating sariling gawi.
Kapag tayo ay nasa tamang gulang na, buo na rin ang ating kagustuhan
at ito ay nagdudulot ng kasalanan. Sinasabi ng Diyos na lahat ay
nagkasala, maliban lang sa iisa, si Hesu-kristo. Kaya ang tao ay likas
na makasarili, sinusunod ang sariling kagustuhan at ito ay nagdudulot
ng kasalanan.
Gayunpaman, may magandang balita at yaon ay ang ganitong pagiisip ay maaari pang baguhin. Kapag ang isang tao ay napasailalim na
sa pangalawang bahagi ng paglikha, yaon ang mag-uumpisa ng isang
mahabang proseso ng pakikipag-ugnayan sa Diyos sa isang espiritwal
na paglikha sa isipan niya mismo. Sa itinakdang oras ng Diyos sa bawat
isa, ang isang tao ay aalukin ng pagkakataon na piliin na magkaroon
ng isang “bagong isipan” at paraan ng pag-iisip na magiging alinsunod
sa Diyos at sa Kaniyang pamamaraan sa buhay, kung gugustuhin nila.
Ang buong mundo ay kasalukuyang nabibingit sa oras na dapat
silang mamili kung gusto nilang magbago at mamuhay na may
kapayapaan at pagkakaisa sa buong mundo at ito’y malapit nang
ialok sa buong sangkatauhan kapag itinatag na ng Diyos ang Kaniyang
pamahalaan sa buong sanlibutan.
Habang binabasa mo ang aklat na ito, ang pagpipiliang mga yaon
ay inilalagay na sa ha-rapan mo, na mas maaga lang ng kaunti sa iba.
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Ngayon na ang pagkakataon para humingi ng tulong para sa iyong
sarili at iyong mga minamahal sa buhay, at para ipaalam sa Diyos
kung nais mong makibahagi sa bagong kapanahunan na yaon. Ikaw
ang pipili. Magandang magsimula dito para tingnan ng mabuti ang
sarili mong pagkatao. Kailangang makita mo ang sarili mong pagkatao
bago ka pumili ng iba para sa iyo at sa mga mahal mo — ang pagpili
ng pamamaraan ng mundo sa kasalukuyan o ang iniaalok ng Diyos.
Sa totoo lang, ang tao ay likas na makasarili. Ang tao ay hindi
kayang pigilan ang likas na ugali na nagmula pa noong bata siya. Ang
isa sa mahusay na halimbawa para maipaliwanag ito ay natutunan ko
sa isa sa mga apostoles bago siya binawian ng buhay. Si Herbert W.
Armstrong ay nagsasalita tungkol dito nang sabihin niya ang kaibahan
ng pagmamahal ng Diyos, na laging papalabas at maaalalahanin para
sa kapwa at ang pagmamahal ng tao.
Ang halimbawa ay tungkol sa pagmamahal ng isang ina para sa
kaniyang anak. Mahirap maisip ng tao na kahit sa isang magandang
larawan ng pagmamahal ng ina sa isang anak, ay makikita pa rin ang
makasariling motibo ng ina. Ang isang ina ay hindi pareho ang pagaaruga, pagkalinga at pagmamahal sa ibang bata kung ikukumpara
sa sarili niyang anak. Ngunit para sa sangkatauhan, ang pagmamahal
ng isang ina sa kaniyang anak ay napakagandang bagay. Kahit ito ay
maganda, ito ay mayroon pa ring makasariling motibo at hindi pa rin
maikukumpara sa uri ng pagmamahal ng Diyos.
Ang pagmamahal ng Diyos ay buong-buo at para sa lahat ng tao, sa
hangad Niyang alagaan, alalahanin, tulungan at mahalin silang lahat.
Kung sana ay makita lang ito ng lahat at tanggapin ito mula sa Kaniya
ngunit sa halip, ang tao ay tinatanggihan at nilalabanan ang Diyos.
Kahanga-hanga kung bakit tayo ay binigyan ng pisikal na isipan
(isang utak) na may kasamang esensya ng espiritu, sa halip ng isang
espiritung isipan. Sa ating kalagayan, ang kasamaan ng isipan ay
maaaring baguhin at ang kabuktutan ay maaaring burahin ng tuluyan.
Ang panlilinlang ay pangita na at maaari nang alisin kapag ang isa
ay masimulan nang makalaya sa pagkakaalipin ng ating isipan at
pag-iisip.
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Mayroon tayong kakayahan na sumailalim sa karagdagan pang
paglikha na magaganap sa atin mismong isipan — pagkatapos natin
itong piliin ng malaya at magkaroon tayo ng hangad na ito ay simulan.
Ang susunod na bahaging yaon, kung ating pipiliin pagkatapos itong
ialok sa atin, ay isang paglikha na “espirituwal” sa loob ng isipan at ito
ay mauuwi sa paglikha ng pagiging “espiritu na katauhan” — tungo
sa buhay na walang-hanggan.]

Kabanata 3

ANG MGA APOSTOLES AT
MGA PROPETA

Ipagpaumanhin ninyo sana na sa simula ng kabanatang ito, ako ay may
babanggitin na mga personal na bagay. Hindi ako mahilig magsalita
ng tungkol sa aking sarili, lalo na kapag ang pinag-uusapan ay tungkol
sa Diyos, sa kaniyang Anak, at sa Kaniyang paraan ng pamumuhay.
Kadalasan kapag ang mga tao ay nagsasalita tungkol sa Diyos, lalo
na ang mga ministro o mga taong relihiyoso, ay nagkakaroon sila ng
sakit na pag-aangat ng sariling upuan o pagbibigay ng importansya
sa sarili. Ito ay parang, pagbanggit ng pangalan ng iba para makilala
sa lipunan.
Ako ay galit sa mga ganitong gawain at kadalasan ay kabaligtaran
nito ang aking ginagawa para lamang hindi ako mapagtuunan ng pansin.
Higit sa 34 na taon, na ako’y isang ministro --isang tagapaglingkod
ng Diyos. Ito ay isang gawain at isang karangalan na aking taimtim
na ginagampanan, na sa akin ay nagbibigay rin ng kasiyahan, tuwa
at kasiglaan. Dahil dito ay naging hangad ko na ibaling ang lahat ng
atensyon ng tao sa Diyos at kay Hesu-Kristo, kung saan ito ay nararapat.
Ako ay matagal nang nabiyayaan ng kakayahan na agad makita
ang naturalesa ng isang tao. Aking naiintindihan na ang tanging
dahilan kung bakit ko ito malinaw na nakikita ay sapagkat akin nang
nararanasan ang binabanggit sa nakalipas na kabanata, tungkol sa
panibago na paglikha --- isang espiritwal na paglikha sa loob mismo
ng isipan. Ang kakayahang ito at iba pang ipinagkaloob sa akin ay
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galing sa Diyos, habang Siya at ang Kaniyang Anak ay ginagamit ang
kapangyarihan ng banal na espiritu para baguhin --- para tuluyang
palitan --- kung papaano ako nag-iisip.
Gaya ng naipaliwanag dati, ang prosesong yaon ay hindi maaaring
maisagawa sa pag-utos lamang ng Diyos; hindi ito maaaring likhain
nang biglaan. Ito ay nangangailangan ng malayang saloobin ng isang
pinagkakalooban nito. Ito ay dapat na siya mismo ang pumili, at ang
taong ito ay dapat na mayroong malakas na hangarin na makaranas
ng lubos na pagbabago sa pag-iisip, maging mahilig magbigay sa halip
na manghingi, at mula sa pagiging makasarili papunta sa pagiging
mapagmahal ng kapwa.
Simula noong 1969, ako ay isa sa mangilan-ilan na pinagpala, sa
loob ng 6,000 taon na makaranas ng paglikhang iyon, na ginagawa
ng kapangyarihang ito sa aking isipan. Paano kaya maibabahagi ang
karanasang ito sa iba, para nila maintindihan kung ano ang aking
sinasabi? Lubos ang aking paniniwala, na ang aking ibinabahagi ay
magsisimulang umalingawngaw sa marami na mabibigyan ng tulong
na kanilang kakailanganin, para masimulan nilang makita kung ano
ang kailangang baguhin sa kanilang sarili at sa buong mundo habang
ang Diyos ay namamagitan para baguhin ito.
Ang dahilan kung bakit ako’y gumugugol ng oras sa pagsasalaysay
ng mga bagay na nangyari sa aking buhay ay para makita ninyo ang
malaking pagkakaiba na naidulot ng mga ito sa aking isipan, na ngayon
ay nakiki-isa sa Diyos. Ang prosesong ito ang siya ring sisimulan
na ialok ng Diyos sa buong sanlibutan, para sa mga papalarin na
makakapagpatuloy na mamuhay sa Milenyo.
Ang “pagbabagong” ito, na aking naranasan, na siya ring
mararanasan ng iba, ay binanggit ng unang apostol para sa mga
Hentil, si Pablo, nang sabihin niya, “Huwag kayong magsiayon sa
sanlibutang ito: kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago
ng inyong pagiisip,” ( Mga Taga Roma 12:2 ).
Ang salitang Ingles na “transformed” ( nagbagong-anyo ) ay
hango sa salitang Griyego na nagsasalarawan ng “pagbabago” na
ito, na “metamorphoo.” Ito ring salitang ito ang pinanggalingan ng
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“metamorphosis,” na ginagamit sa Aghambuhay para isalarawan ang
pagbabagong anyo ng isang paru-paro mula sa isang uod o kiti-kiti.
Ito ay isang tunay na kahanga-hangang berso sa Mga Taga Roma.
Ito ay tungkol sa proseso ng isang bagong paglikha, kung saan ang
Diyos ay nagtratrabaho sa loob ng maraming taon para tulungan ang
isipan ng isa na makapagbago --- magbagong-anyo at maging lubusan
na kakaiba kung papaano mag-isip at mangatwiran.
Ang Simula ng Isang Pagbabagong-Anyo
Noong ako ay nagbibinata, kasalukuyan na nagaganap ang digmaan
sa Vietnam. Naging panga- rap ko rin, noong aking kabataan, na
maging isang piloto ng pampasaherong eroplano at sa edad na 15
anyos, nagmaneho ako ng kotse mula sa amin sa hilagang-kanluran
ng Kansas, hanggang sa paliparan sa Denver, Colorado para lang
mapag-alaman sa mga iba’t-ibang kumpanya ng mga pampasaherong
eroplano, kung ano ang kinakailangan kong gawin para makapaghanda
at maisakatuparan ang aking pangarap.
Noong mga panahon na iyon, ko rin nalaman na kailangan ko na
makatapos ng kolehiyo at isa pa, may bentahe pala ang sumasali sa
Hukbong Panghimpapawid at nagiging piloto ng jet.
Kaya iyon ang aking naging layunin. Ako ay nagmamadali.
Nagsumikap ako na makatapos sa aming mataas na paaralan sa
loob lamang ng tatlong taon imbes na apat na taon sana. Pagkatapos
nito ay pumasok ako sa isang maliit na Kolehiyo para makakuha ng
“Associate of Arts” na titulo.
Kainitan ng digmaan sa Vietnam noon at laging ito ang nasa
balita. Kadidisisiyete ko pa lang noong pumasok ako ng kolehiyo
at napag-alaman ko ang programa na ROTC ( pagsasanay ng mga
pandigmang reserba na opisyal ng mga sundalo ). Maaari kang lumahok
sa programang ito sa mga unibersidad o mas malalaking kolehiyo,
at makakatulong ito sa pagbabayad ng huli mong dalawang taon sa
kolehiyo habang inhahanda ka na maging kandidato para pumasok
sa isang sangay ng hukbong militar bilang isang Tenyente.
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Bago ko pa man naisip na maging piloto, ang naaalala ko, simula
ng pagkabata ay ang sumali sa militar. Bago pa man ako nagplano na
maging piloto, ay pinangarap ko nang gawin na karera ang militar
hanggang maabot ko ang pinakamataas na kaya kong abutin. Hindi
ko lang inisip na maging Heneral kundi maging pinakamataas na
Heneral ang gusto ko.
Ang Pamamagitan ng Diyos.
Bilang paggunita sa huling kabanata, mahalagang isipin na
mayroong paraan na ginagawa ang Diyos sa ating buhay, upang
dalhin tayo sa takdang oras, kung kailan Niya inihahandog ang
pagkakataon na tayo ay sumailalim sa pangalawang paglikha.
Iyon ay kapag “tinawag” na ng Diyos ang isang tao sa relasyon na
iyon, kung saan Siya ay may gagawin sa loob nila --- sa mismong
isipan nila, upang maisagawa ang unang bahagi ng panibagong
paglikha na iyon. Sa nakalipas na 6,000 taon, ang Diyos ay nakatapos
lamang ng ganoong gawain sa 144.000 na katao. Ang Diyos ay hindi
nagpupumilit na sagipin ang buong sanlibutan na tulad ng inaakala
ng karamihan sa iba’t-ibang relihiyon. Kung gayun sana ay hindi Niya
ito nagagampanan nang husto, ngunit ang Diyos ay naisasagawa, ang
anuman na nais Niyang gawin.
Ating tingnan dito, ang salita na kadalasan ay isinasalin bilang
“pagtawag” ay hango sa salitang Griyego na ang ibig sabihin ay
“paanyaya o imbitasyon.” Kapag sinimulan na ng Diyos na tawagin
o palapitin ang isang tao, at Siya ay nagpahayag na ng Kaniyang
katotohanan at mga paraan sa kanila, ito ay ginagawa Niya sapagkat
oras na para anyayahan sila na makipag-ugnay- an sa isang karagdagang
paglikha sa kanilang buhay. Ito ay higit pa sa pisikal na pamumuhay,
at maaaring humantong sa espiritung buhay na walang hanggan.
Ang 144,000 na mga ito na pinili ng Diyos sa kahabaan ng panahon,
kung kanino Niya naisagawa ang pagbabagong-anyo ng kanilang mga
isipan at esensya ng espiritu. Ito ang unang bahagi ng pangalawang
paglikha na iyon na masusundan ng pangalawang bahagi, kung saan
sila ay magiging espiritu sa katawan, maging sa sangkap. Yaon ay hindi
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mangyayari hanggang hindi sila nabubuhay na maguli para salubungin
si Hesu-Kristo sa Kaniyang pagbabalik upang mag- hari sa mundo.
Ang bawat isa sa mga taong ito ay nakipag-ugnayan sa Diyos, para
sila ay matulungan Niya na baguhin ang kanilang likas na makasariling
pag-iisip at pangangatwiran. Ang kanilang pag-iisip ay napagbago
para maipagkaisa sa pag-iisip ng Diyos. Ito ay kailangang lubos ang
pakikipagkaisa sa espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng Kaniyang
banal na espiritu na nagpapabago sa isipan. Ito ang unang bahagi ng
pangalawang paglikha.
Ito ay kapag ang pagbabagong-anyong ito ay nakumpleto na ay saka
pa lang makakatanggap ang isang tao ng isang pagkabuhay na maguli
na panghabang-buhay at espiritu ang sangkap. Ito ang pangalawang
bahagi ng pangalawang paglikha.
Bago ang sinuman ay “mapili” na tumanggap ng buhay na
walang-hanggan, sa isang espiritung katawan, at bago ang proseso
ng pagbabagong-anyo ng isipan ay masimulan, kailangan na “ tawagin”
muna sila ng Diyos. Ito ay kapag binigyan na sila ng pagkakataon
na magsimulang makita Siya ( sa espiritwal ) ang Kaniyang mga
pamamaraan --- Kaniyang katotohanan. Sisimulan ng Diyos na “
tawagin” ang isang tao, sa pamamagitan ng Kaniyang banal na espiritu,
at kapag malaya silang pumayag ay saka pa lang sila tutulungan
ng Diyos na baguhin ang kanilang isipan para sila magkaroon ng
espirituwal na pagkakaisa ng isipan.
Maraming tao ang naniniwala na maaari nilang basta na lang
“tanggapin ang Diyos” at sila ay “tatanggapin” din ng Diyos para
magkaroon ng pakikipag-relasyon sa Kaniya. Hindi ito totoo sa
espirituwal.
Sinabi ni Hesu-Kristo na walang makakapunta sa Kaniya, maliban
na lang kung sila ay tinawag muna ng Ama. Ito ay tungkol sa pagtawag
ng Diyos, at sa Kaniyang pakikipag-ugnayan sa sinuman na gusto
Niyang maka-ugnayan. Ito ay nasa kagustuhan at hangarin ng Diyos,
kung sino ang gusto Niyang tawagin at kung kailan Niya sila tatawagin.
Kadalasan, kapag may tatawagin ang Diyos ay kailangan pa Niyang
pagpakumbabain ang taong ito, bago sila magsimulang makinig sa
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Kaniya. Kapag ang espiritu ng tao ay mapagpakumbaba ay saka pa
lang ito papayag na makinig sa Diyos. Kapag hindi, ang tao ay likas
na lumalaban.
Iba’t-ibang bagay ang nailahad tungkol sa nasabing pagtawag, pero
may isang berso na nagsasabi, “marami na ang natawagan, ngunit
kakaunti ang napili.” Hindi lahat ay niyakap ang ipinagkaloob sa kanila
ng Diyos, dahil sila ay mapagmalaki, mayroon namang iba na tinanggap
ito sa una, ngunit nagpabaya at hindi na ipinagpatuloy ang dapat
nilang ginagawa at sila ay nagkaroon na rin ng pagmamalaki. Hindi
ipagpipilitan ng Diyos ang pagbabagong-anyo ng isipan sa sinuman. Ang
paglikhang ito ay maisasagawa lamang kapag ito ay kusang ginusto at
nagpatuloy sa kaniyang hangarin ang taong pinagkalooban nito ng Diyos.
Ang kwento ni Job ( sa aklat ni Job ) ay tungkol sa bagay na ito.
Siya ay mapagmalaki at kailangan munang gawing mapagpakumbaba
bago siya nagsimulang makinig sa Diyos ng totoo. Ang kwento Niya
ay tungkol sa isang tao, na mapapahiya ang lahat, kung ang paguusapan ay tungkol sa hangarin ng isa na magsilbi sa Diyos. Kung sa
pisikal na pakikinig sa Diyos, siya ay isang matuwid na tao. Ngunit
sa espiritwal, siya ay hindi.
Siya ay lubhang tapat at masigasig sa kaniyang pagsamba sa Diyos,
ngunit ang dahilan nito ay likas sa tao. Ito ay makasarili. Hindi pa siya
espirituwal, sa kaniyang isipan. Sinusunod niya ang lahat ng kagawian
sa pagsamba ng Diyos, ngunit siya ay mapagmataas at nagtitiwala sa
sarili. Hinayaan ng Diyos, si Satanas na kunin ang “lahat” na pag-aari ni
Job, maliban lang sa sarili niyang buhay at sa kaniyang asawa. Ginamit
ng Diyos ang pagtangka ni Satanas na gipitin si Job para isumpa niya
ang Panginoon, nang sa ganon ay masimulan Niyang makipag-ugnayan
sa kaniya sa espirituwal. Sa huli , si Job ay napagbago at nagsimulang
makaranas ng pagbabagong-anyo sa kaniyang isipan.
Nalilito at Hindi Nakatitiyak
Sa ganitong paraan din ako tinawag, nang ako’y pinagpakumbaba ng
Diyos sa loob ng ilang buwan, sa pamamagitan ng mga pagpapahirap at
mga pagsubok na kailangan ko munang maranasan bago ako makinig.
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Habang nasa Kolehiyo, hindi ako nag-aksaya ng panahon
para makapasok sa programa na ROTC, na magbibigay sa akin ng
pagkakataon na matutong magpalipad ng eroplano sa Hukbong
Panghimpapawid ( U.S Air Force ). Nagpunta ako sa isang lugar sa
Silangang Kansas, para makakuha ng eksamen para sa programang
iyon. Pagkalipas ng ilang buwan, ako ay inabisuhan na ako ay natanggap
sa programa at kailangan kong pumunta sa isang lugar para pumasok
sa isang pagsasanay at pagkatapos nuon ay saka ako papasok sa isang
unibersidad. Sa isip ko ay alam kong ako’y pupunta sa Vietnam, at
gusto ko rin namang pumunta roon. Mayroon akong malapit na
kaibigan na tinawag sa serbisyo, na naroroon na at kasalukuyang
nakikipaglaban.
Ako’y naniniwala na kung ako’y lalaban doon, ako ay may
pagkakataon na gawin ito sa mas mahusay na paraan kaysa pupunta
lang sa digmaan na may riple o masinggan, at isa pa, ako’y papasok
bilang isang Tenyente. Sa totoo lang, ako ay nag-iisip na kung ako’y
makakasama sa pagpatay ng mga kalaban na ideneklara ng Estados
Unidos, na noon ay ang mga tiga-North Vietnam o Vietcong, ako ay
makakagawa ng mas malaking kapinsalaan para sa kanila kapag
nagpalipad ako ng isang jet, na may malalakas na armas.
Kaya may idadagdag ako sa kwento, na bagama’t maganda ang
aking mga grado sa eskwela, sa unang dalawang taon ng kolehiyo,
wala sa pag-aaral ang aking puso, kundi sa buhay barkada at inuman.
Ako ay may dalawang trabaho na pinapasukan, para makapag-aral
sa kolehiyo, ngunit marami akong sinayang na pera sa barkadahan
at inuman. Ang alkohol ay nakakababa o nakakaalis ng hiya, na
nagdudulot ng kalokohan at malaswang gawain.
Isa pang maidaragdag rito ay wala rin akong interes sa relihiyon.
Ang naaalala ko lamang ay ang ilan sa aking mga kaibigan ay Katoliko
at ang iba nama’y mga Protestante at Metodista. Sa ganang akin, ako
ay walang tunay na paniniwala na mayroong Diyos. Mayroon ding
ilan na nakahimok sa akin na sumama sa kanila sa pagsimba at may
mga pagkakataon na napasama rin ako sa ilang pag-aaral ng bibliya.
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May mga katanungan ako sa mga pag-aaral ng bibliya na maga
iyon, na hindi nila masagot ng husto o dili kaya’y hindi makabuluhan
ang kanilang kasagutan, gaya noong sinubukan nilang ipaliwanag
kung ano ang “kaluluwa” at kung ano ang nangyayari dito kapag
namatay ang isang tao. Bagaman sila ay naniniwala sa mga ito, wala
silang makabuluhang kasagutan na maibigay para ipaliwanag ang
kanilang mga paniniwala. Ganito palagi maski sa iba pang bagay na
aming tinatalakay, kaya ako ay tumigil na lang dumalo, at wala rin
naman ako talagang interes sa mga bagay na ito.
Kung mayroon mang matatawag na pahiwatig ng aking pagtingin
sa relihiyon, ay para sa akin, kung mayroon mang Diyos, siguro ay
ginamit Niya ang Teoriya ng Ebolusyon at Malakas na Pagsabog
upang maisakatuparan ang paglikha. Bukod dito, hindi talaga ako
naniniwala na mayroong Diyos, at ang buhay ay kung ano lang ang
nangyayari sa ngayon sa aking paligid.
Yaon ay nagsimulang magbago sa loob ng isang taon, na nagsimula
nang ako’y 18 pa lamang (at malapit nang mag 19) at patapos na sa aking
ikalawang taon sa kolehiyo. Nakaranas ako ng apat na mga bagay, na
magkakasunod sa loob ng dalawang buwan na talagang nakaapekto
sa aking buhay. Ang taon na sumunod sa apat na mga kaganapang
ito ay nagsimula na nakakabagabag ng loob, ngunit biglang nagbago
sa bandang huli.
Gusto kong linawin dito, na kung hindi nangyari ang mga ito at
hindi ganoon kabigat ang naging epekto sa aking buhay ay hindi sana
ako nakinig, nang simulan ng Diyos ang “pagtawag” Niya sa akin.
Karaniwan, kapag sinimulang “tawagin” ng Diyos ang isang tao,
upang mabigyan siya ng pagkakataon na magkaroon ng “panibagong
paglikha”, kadalasan ay kailangan muna siyang pagpakumbabain.
Kapag ang isang tao ay totoo nang mapagpakumbaba, sa puso at
isip, ay saka pa lang siya maaaring makipag-ugnayan sa Diyos. Ang
kaniyang kapalaluan o kayabangan ay kailangan munang tibagin sa
pamamagitan ng mahirap na karanasan at mga pagsubok. Kung ang
isa ay hindi magawang maging mapagpakumbaba, ang kadalasang
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mangyayari ay lalabanan niya o tatanggihan niya ang Diyos at hindi
siya makikinig sa Kaniya.
Hindi ako tiyak sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari,
ngunit sa tingin ko ay ganito naganap ang mga ito. Gayunman, ang
importante dito ay ang naging epekto sa akin.
Maganda ang takbo ng lahat, para sa akin, hanggang sa puntong
ito. Malapit ko nang matapos ang aking kurso na “Associate of Arts”
at naghahanda na akong pumasok sa isang unibersidad sa Silangang
Kansas, para sa huling dalawang taon ng kolehiyo, habang lumalahok
sa programa ng ROTC, at ang aking inaasam na maging piloto sa
Hukbong Panghimpapawid. At dagdag pa dito, dahil na nga sa maayos
naman ang takbo ng lahat, ay iniisip ko na ring isabay sa mga planong
ito ang pagpapakasal sa aking nobya.
Pagkatapos isang araw, nakatanggap ako ng masamang balita mula
sa amin. Ang aking kaibigan na nasa Vietnam ay napatay. Masakit
ito para sa akin. Ako’y nalungkot ng husto at hindi makapaniwala
na ganito kadaya ang buhay. Naririto ang isang batang lalaki, na
nagsisimula pa lang sa buhay at ito’y kinuha agad sa kaniya. Parang
wala itong katuturan, kaya dapat tanungin kung paano ba isinasagawa
ang digmaang ito at kung ang bansa ay sangkot sa isang digmaan na
may magagawang pagbabago sa mundo?
Ito ang unang beses na ako’y nakaranas ng pagkamatay ng isang
taong malapit sa akin. At sa unang pagkakataon ay nagsimula akong
mag-isip kung ano ba talaga ang buhay. Mayroon pa ba itong kasunod?
Sa aking tingin ay para itong walang saysay. Oo, ako’y nabagabag,
natakot at nabigla dahil sa karanasang ito. Ako ay labis na nalungkot
kaya naalala ko na binigyan pa nga ako ng aking tiya ng Valium, sa
unang araw na iyon, para lang maging manhid ang aking paki-ramdam.
Kung para anumang dahilan, ang karanasang ito ay parang
nakatulong sa akin na magsimulang tingnan ang aking hinaharap
sa isang paraan na may bahagyang pagkakaiba kaysa dati, bagama’t
bahagyang-bahagya lamang. Yaon, ay nagsimulang guluhin ang aking
isipan, kahit alam kong may mga pangarap ako sa buhay at kaya ko
pa ring tuparin ang mga ito. Subali’t kung “papaano” ako nabubuhay
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ay hindi ko binibigyan ng pansin noon, pero ngayon ay may nakikita
akong mga hindi maganda.
Sa mga sumunod na anim na buwan, ay nagkaroon ng labanan sa
aking isipan, patuloy ko pa ring ginagawa ang kasayahan at inuman
kahit lagi ko namang naiisip na kailangan ko itong baguhin. Hindi
ko talaga alam kung ano ang kahihinatnan ng aking buhay o kung
paano haharapin ang mga bagay na ipinapamulat sa akin.
Sa loob ng anim na buwang iyon, hindi ko alam ang aking ginagawa.
Naiinis ako sa mga bagay na nakikita kong nangyayari sa aking paligid,
kung paano ang pagtrato ng mga tao sa isa’t-isa at kung paano ko rin
tratuhin ang mga taong nakapaligid sa akin. Nagsisimula ko nang
“makita” ang aking karamutan at hindi ko ito nagustuhan. Ang
pagkamatay ng aking kaibigan ang nagpapaalala sa akin tungkol sa
ganitong bagay dahil sa tingin ko nga ay hindi patas ang buhay nang
dahil sa nangyari sa kaniya. Nagkaroon ng buhay, at binawian ng
buhay; ang pagdanas nito ay tapos na, para sa kaniya.
Kaya, nagkaroon ako ng mga makatotohanang sandali, na aking
malinaw na nakikita ang nasa harapan ko, at kung minsan naman ay
nagpapadala ako sa likas sa akin, at nagpapatuloy na makipagsayahan,
makipag-inuman at mamuhay na makasarili.
Mga isang linggo, makalipas ang libing ng aking kaibigan, nang
ako ay nakapag-isip-isip ng tungkol sa aking pagpapakasal at kung
ano ang hahantungan nito, naging malinaw sa akin na ito ay isang
malaking kalokohan, hindi kami bagay sa isa’t-isa, at mukhang hindi
ito maganda para sa aming dalawa. Kaya dalawang linggo matapos na
mapagkasunduan naming magpakasal ay kinansela ko na ito.
Yaong libing at yaong naudlot na pagpapakasal ay naging mabigat
sa aking kalooban. Ako ay nasaktan at sinasaktan ko rin ang ibang tao.
Hindi ko nagustuhan ang nakita kong likas kong katauhan. Sandali
lang matapos ito, naibangga ko ang aking kotse na 1966 Mustang.
Isang gabi, mga pitong milya ang layo sa aking tirahan na malapit
lang sa kolehiyo, ako ay nakatulog at nagsimulang lumihis sa kalsada.
Bigla akong nagising at isang tulay ang nasa harap ko.Huli na ang
lahat kaya ako’y bumangga sa tulay, lumipad ang aking sasakyan at
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nagpagulong-gulong ng dalawa’t kalahating beses. Nabuhay lang ako
dahil sa napasiksik ako sa sahig ng kotse nang bumangga ako sa tulay
at doon ako nanatili hanggang matapos ang paggulong.
Yaong kaha ng kotse ay nabaliko nang husto. Naipagbili ko ng
$300.00 ang nawasak na sasakyan at ang kaya ko lang na bilihin na
kapalit nito ay isang 1959 na Volkswagen. Para sa isang binata na dati ay
nagmamaneho ng isa sa pinakamagandang kotse sa buong kolehiyo, ang
magmaneho ng isang lumang VW ay isang karanasan na nakahihiya.
Ang isa pa na nagsimulang makaapekto sa aking isipan ay ang
pangyayari, pagkatapos ng aksidente. Siguro dahil sa pagka-alog
ng aking utak, hindi ko masyadong maalala nang ako’y nakaalis
sa sasakyan at pumunta sa isang bahay na malapit lang sa tulay na
pinangyarihan ng aksidente. Nang lumakad ako patungo sa bahay,
ako’y sinalubong ng isang magsasaka na nakatira sa bahay na iyon, sa
may pintuan at sinabi niyang ihahatid niya ako sa hospital. Dumudugo
ang aking ulo sapagkat tumatama ito sa stereo ng sasakyan nang ako’y
nagpapagulong-gulong matapos mabangga. Ang mga pasa sa aking
ulo ay nakatulong na gisingin ako ng dahan-dahan.
Nang makasakay kami sa kanyang trak ay binagalan niya pagdating
namin sa may wasak kong sasakyan at may tinanong siya na nakasindak
sa akin nang sandali. Tinanong niya kung mayroon akong kasama sa
kotse. Bigla akong kinabahan ng husto dahil baka nga may kasama
akong namatay sa aksidente. Titigil sana kami para tingnan ngunit
naalala ko na wala akong kasama.
Ang ika-apat na pangyayari na naranasan ko, bago matapos ang
lahat nang ito, ay may ipinadalang sulat sa akin ang militar, para
ipaalam na huwag na raw akong pumunta sa kampo na pagsasanayan
ko ng ROTC, sa darating na tag-init. Tinawagan ko ang isang opisyal
ng militar na Major ang ranggo, na nakalagay sa sulat na ipinadala
nila, at sinabi niyang wala ito sa kanyang talaan, ngunit kung
mayroon akong natanggap na sulat na ganito ay kailangan kong
sundin. Walang makapagsabi sa akin kung ano ang nangyari, ngunit
iyon na ang katapusan ng aking pag-asa na makapasok sa Hukbong
Panghimpapawid at maging isang piloto.
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Ang Pagtawag ng Diyos
Mayroon pang isang pangyayari na naganap, mga anim na buwan
ang nakalipas, na sa wakas ay nakatulong sa akin na ayusin ang
aking buhay. Ako ay pabalik-balik lang sa pag-inom at pagkatapos
ay maiinis sa aking mga pinaggagagawa sa buhay. Sa puntong ito ay
hindi ko nagugustuhan ang aking sarili sapagkat nakikita ko na, ang
aking likas na pagiging makasarili. Ito ay hindi ko napapansin noon
ngunit ngayon ay naiintindihan ko na. Hindi madali para sa isang
tao na makita ang kanilang sarili at kanilang karamutan, sa isang
parang salamin na ibinabalik ito sa kanila. Ngunit ito ay isang bagay
na makikita rin ng lahat sa huli. Kung hindi ay hindi ito malalaman
ng isang tao at hindi siya makakapamili kung ito ay patuloy niyang
gagawin o hihingi siya ng tulong para ito ay baguhin.
Sa umpisa ng anim na buwan na iyon, ako ay dahan-dahan na
bumalik sa dating pagsasaya at pag-inom. Ang kolehiyo na aking
pinasukan ay may malakas na tradisyon ng kasayahan at inuman ng
serbesa. Hindi ito ang tamang kapaligiran para sa akin at madali akong
nagpadala sa ganito. Tuwing Biyernes, pagkatapos ng klase ay naging
ugali naming tumuloy sa isang lugar na may bandang tumutugtog at
sayawan at doon ay maraming iniinom na serbesa ang mga estudyante
sa kanilang pagsalubong ng tapos ng linggo. Parang ang karamihan
ay lasing na pagdating ng alas sais ng hapon.
Minsan isang hapon, medyo hindi tama ang aking loob. Isa iyon sa
mga oras na kitang-kita ko ang ugali ng mga tao. Hindi ito maganda.
Hindi ko gustong uminom dahil dito, pati na rin ang magsayaw, na
bihirang mangyari sa akin. Ngayon, may isang sandali na makikita ko
ang tunay na kapangitan ng pag-uugali ng tao. Ito ay noong mapansin
ko ang aking isinamang kapareha sa sayawang ito, na may kasayaw
na iba at aking nakita ang bagay na hindi ko pa napansin hanggang
ngayon lamang.
Habang pinapanood ko sila, ay may nakita ako sa kaniya na
naglantad ng kapangitan, na likas sa tao. Hindi man lang niya
pinapansin ang kasayaw niyang lalaki. Para bang wala siya doon.
Ngunit, ang lalaki ay ganoon rin sa kaniya. Ang kaniyang pagkilos
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ay para lang mapansin siya ng iba. Sarili lang niya ang gusto niya at
kung gaano siya kagaling magsayaw. Tumingin ako sa ibang mga
nagsasayaw at nakita ko na pare-pareho lang sila. Bilib silang lahat
sa kanilang sarili at ang tingin nila ay sila ang pinakamagaling na
magsayaw sa lahat, at gusto nilang mapansin ito ng mga ibang tao.
Iyon ang espiritung nangingibabaw. Gusto nilang lahat na sumikat
sa pagsayaw at sila ang mapansin ng iba.
Ang dahilan kung bakit gulat na gulat ako ay sapagkat nakita ko
ang aking sarili. Ganoon din ako. Ito ay pangit. Ang tunay na likas sa
atin ay ang magmahal ng sarili. Ang ating gusto ay lahat para sa atin,
pinapataas natin ang ating sarili at gusto natin na makita ng iba na
mas dakila at mas higit tayo sa kung ano man ang totoo. Ito ay isang
espiritu na ipinagsisigawan na “Gusto kong malaman ng lahat kung
gaano ako kagaling.”
Ako ay nasuklam sa aking nakita, at sa aking nalaman tungkol sa
aking sarili, kaya ako’y nagpaalam at umuwi na lang sa dormitoryo.
Dumating kami sa sayawan ng 3:30 PM at umalis ako ng bandang 5:00
PM. Ito’y isang bagay na hindi ko maiisip gawin noon, ngunit ako’y
napuno ng pagkasuklam sa aking likas na sarili at kung paano ako
mag-isip, at ngayon ay akin nang nakikita ang tunay kong pag-iisip.
Pagbalik ko sa aking kwarto sa dormitoryo, at akin nang napagisipan ang mga bagay na ito, may ginawa ako na matagal ko nang hindi
nagagawa mula nang ako’y bata pa; ako’y nagdasal, at aking sinabi
na hindi ko alam, pero kung Siya ( ang Diyos ) ay tunay, nais ko na
ipakita niya sa akin at tulungan niya akong marinig kung anuman
ang kailangan kong malaman.
Pagkatapos kong magdasal ay dumiretso ako sa silid-libangan
ng dorm, kung saan nag-uumpukan ang mga estudyante pagkatapos
pumunta sa sayawan at bago na naman sila lumabas nang gabi. Ako
ay nakikipag-usap sa aking mga kaibigan at nakikipag-kilala naman
sa mga iba na hindi ko pa nakikilala. May isang manlalaro ng football
na narinig ko na pero hindi ko pa nakikita. Habang ako ay nakikipagusap sa kaniya, ay napansin kong lasing na lasing siya. Bigla na lang
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niya akong pinagmumumura. Nagkibit-balikat ako at tumingin sa
aking mga kaibigan na para bang nagtatanong kung bakit ganito siya.
Nang papaharap na uli ako sa kaniya, ay hindi ko napansin na
nakaumang na pala siya ng suntok sa akin. Kaya hindi ko nakita kung
ano ang tumama sa akin. Sa lakas ng suntok niya ay napaikot ako at
napayuko. Nakatingin ako sa sahig at nakita kong tumutulo ang dugo
mula sa bibig ko papunta sa sahig.
Lumayo ako para bumalik sa aking kwarto at nang malinisan ang
aking sugat. May nagsunuran sa akin para dalhin ako sa hospital.
Tinanggihan ko sila nang aking mapansin na hindi ko maitikom ang
aking bibig. Nasira ang aking panga at may bali sa dalawang lugar.
May bahagi na umusli kaya hindi ko maisara ang aking bibig.
Sa puntong iyon, ay pumayag na akong dalahin sa hospital. May
tinawagan silang dentista at ako’y dinala sa kaniyang opisina noong
gabi ring iyon para ibalik sa ayos ang aking bibig. Sampung linggo
bago inalis ang mga alambre sa bibig ko kaya noong panahon na iyon,
ay sa pamamagitan lang ng “straw” ako nakakainom.
Hindi man masabi, ang bibig ko ay naisara na at ako’y handa nang
makinig. Sa puntong ito ako nagsimulang gumawa ng mga pagbabago
sa aking buhay at nagsimula na rin akong baguhin ang direksyon
na tutunguhan nito. Sinimulan ko nang baguhin kung paano ako
nabubuhay, at tumigil na akong pumunta sa mga sayawan at makipaginuman.”Nakikita” ko na rin ng mas malinaw ang mga bagay na
kailangan kong gawin para gumanda ang aking buhay at payag akong
gawin ang mga ito. Ang pagkamakasarili ay unti-unting nababawasan
at ako’y nagiging mas matulungin na sa aking mga kapwa. Hindi na
rin ako masyadong mapusok at magulo na tulad ng dati.
Mga ilang buwan pa lang ang lumipas, matapos na gumaling ang
aking panga at masanay ako sa aking bagong pamumuhay ay bumalik
ako sa aking bayan, kung saan ako magtratrabaho sa tag-init. Kailangan
kong kumita ng sapat na pera para makabalik at makapagpatuloy ng
huling taon ko sa kolehiyo. Dumating ako sa bahay ng bandang alas
diyes ng gabi.
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Bago ko ituloy kung ano ang nangyari noong gabing iyon, nang
maupo ako para makinig sa mga sasabihin sa akin ng aking ama,
mayroon akong maigsing kwento tungkol sa aming pamilya, para
mas madali ninyong maintindihan kung bakit ako nagulat, at gusto
niya akong kausapin, lalo na at tungkol sa bagay na ito.
Hindi pangkaraniwan ang aming pamilya noong ako ay lumalaki.
Wala akong masyadong pakikipag-ugnayan sa aking nakababatang
kapatid na lalaki at babae. Ako ang panganay. Lahat kami ay lumaki
na sarilinan dahil kami ay lumaki na bahala ang bawat isa sa
kaniyang sarili. Lahat kami ay may kanya-kanyang gawaing-bahay
na kailangang tapusin araw-araw, at natuto kaming tiyakin na tapos
namin ang aming trabaho. Ang pangalawa kong kapatid na lalaki ay
hindi naipanganak hanggang ako ay sampung taon na, kaya parang
wala siya noong mga panahon na iyon. Noong ako ay umalis sa bahay,
siya ay anim na taon pa lamang, kaya hindi ko siya masyadong nakilala
noong lumalaki siya.
Nang ako ay may edad na walo hanggang labindalawa, ay marami
na akong gawain. Sa tag-init, kami ay nangunguha ng dayami. Natuto
akong magpaandar ng traktor noong ako ay walong taong gulang.
Ito ay isang lumang traktor na John Deere at iisa ang kambiyo, kaya
mabagal. May isang baras na nakalagay sa sahig, at madali lang itong
paandarin. Mayroon din itong selin-yador na kayang pabilisin ang
traktor hanggang 5 mph. Papaandarin ko ang traktor at may hihilahin
itong bilog na kalaykay, na kukuha sa mga damong madadaanan para
maihalera ang mga ito bago ito dakutin ng isa pang uri ng traktor.
Kaya lang, bago ka magtrabaho sa bukid ay mayroon kang mga
gawaing-bahay na dapat tapusin, at ganoon rin naman pagkagaling
mo sa bukid. Ang mga gawaing ito ay kailangang matapos bago ka
pumasok sa eskwela at pagkatapos ng eskwela. Kami ay karaniwan
na mayroong tatlo hanggang anim na baka na dapat gatasan tuwing
umaga at gabi. Pagkatapos gatasan ang mga baka ay kailangan kong
ihiwalay ang kakanggata sa gatas, gamit ang isang maliit na makina,
at ang maiiwan na sinagap na gatas ay ipapakain sa mga inahin na
baboy na may mga biik.
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Mayroon din kaming mga tupa na inaalagaan, ngunit hindi
ito matrabaho. Kailangang pakainin ang mga baka. Pero ang
pinakamahirap ay ang magpakain ng baboy, na pinakamarami sa
aming mga alaga. Mayroon kaming singkwenta hanggang isang
daan na baboy at minsan ay umabot pa ito ng dalawang daan, kung
hindi ako nagkakamali. Sa buong taon ay laging may mga baboy na
nanganganak. Kailangan silang ilagay sa sarili nilang kulungan at
kailangan ring hiwalay na pakainin bawat araw.
Ang pinakamabigat na gawain sa lahat ay ang pagbuhat ng tubig
mula sa tanke na hinihila ng trak kapag magpapainom ng mga baboy,
dahil wala pang gripo noon hanggang sa makalipat na kami ng bahay.
Kailangan kong magbuhat ng isang balde ng tubig bawat isang kamay
mula sa tanke ng tubig hanggang sa mga inuman ng tubig ng mga
baboy. Pabalik-balik kang iigib ng tubig hanggang malagyan mo lahat
ng inuman nila. Subukan mong buhatin ang isang balde na nagkakarga
ng limang galon na tubig ng mga 100 na pye at maiintindihan mo
kung ano ang sinasabi ko. Mahirap itong gawain para sa isang bata.
Ang tag-init ang pinakamasama, dahil kailangan ng baboy ng mas
maraming tubig. Talagang ako ay nabubwisit sa mga baboy. Sayang
at hindi pa alam ng tatay ko noon, na hindi dapat kainin ang baboy
dahil hindi ito “malinis” na karne. Ang Diyos ay nagbigay ng mga
malinis na karne, para sa tao at mayroon namang mga iba na hindi
ginawa para sa tao, at ang mga ito ay hindi malinis. Maliwanag na
walang pakialam ang mundo sa mga sinasabi ng Diyos, kahit sa mga
pagkain na dapat nating kainin at hindi dapat kainin.
Kapag nag-iimpok ng dayami sa tag-init, kami ay nakakagawa ng
kung ilang libong bigkis ng dayami. Isa rin itong mabigat na trabaho,
dahil noong mga panahon na iyon, mano-mano pa ang gawaing ito.
Pupulutin mo sa lupa ang mga binigkis na dayami at ikakarga ninyo
sa trak para dalahin sa lugar na pagtutumpukan ng mga ito.
Nababanggit ko ang ilan sa mga bagay na ito, dahil hindi ito naging
balanse, gaya ng lahat ng may kinalaman sa aming mga alagang hayop
ay trabaho ko. Mas bata sa akin ng tatlong taon ang kapatid kong lalaki,
kaya pagtagal-tagal ay napupunta sa kaniya ang ibang mga gawain.
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Ang ganitong pamumuhay ay hindi balanse para sa isang bata
at ito’y maaaring naging dahilan kung bakit hindi kami malapit sa
isa’t-isa sa aming pamilya.
Dahil sa sobrang dami ng aking gawain noong bata ako, ako
ay naging masipag magtrabaho, at ito naman ay pinasasalamatan
ko. Parang sa ngayon, ang mga bata ay hindi na binibigyan ng mga
gawaing-bahay at mga responsibilidad. Kaya ang resulta nito, hindi
sila sanay magtrabaho at ito ay mapapansin mo sa mga kabataang
nagtratrabaho ngayon.
Ito ay parang isang pagsilip, na nagpapakita kung paano naging
malayo sa isa’t-isa ang isang pamilya na walang masyadong naging
ugnayan kundi puro trabaho na lamang. Kaya noong umuwi ako sa
bahay, para magtrabaho sa lugar namin, ako ay nagulat nang gusto
akong kausapin ng aking ama, dahil sa totoo lang, bihira kaming magusap noon maliban na lang kung ito’y tungkol sa trabaho.
Pagdating ko, gustong pumunta sa kusina ng tatay ko para kausapin
ako tungkol sa kaniyang mga binabasang nakamamangha. Umupo
ako at nakinig sa kaniyang pananalita tungkol sa Diyos at iba pang
mga bagay na binabasa niya. Ito ay nakakagulat sapagkat ni minsan
ay hindi niya nabanggit ang Diyos noong bata pa ako maliban na lang
kapag nagmumura siya. Kaya ako ay nakinig.
Nakuha niya ang mga babasahing ito sa Worldwide Church of God,
at lahat ng mga binabasa niya ay isinulat ni Herbert W. Armstrong, na
akin ring makikilala at sa aking paniniwala ay isang apostol ng Diyos.
Ang aking ama ay maraming binanggit na mga bagay na binabasa niya
at ilan sa mga ito ay tatalakayin rin sa aklat na ito. Nababasa niya kung
paano ang panahon na ating kinalalagayan ngayon ay dulong panahon
para sa 6,000 taon na pamamahala ng tao sa mundo at babalik si
Kristo pagkatapos ng panahong ito para itatag ang isang panibagong
kapanahunan. Ang ibang mga bagay na nabanggit niya ay tungkol sa
mga uri ng panlilinlang na matatagpuan sa relihiyon at mga batas
ng Diyos na hindi pinansin ng Tradisyunal na Kristyanismo, pati na
rin ang mga hula na may kinalaman sa Estados Unidos at Europa at
WWIII.
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Mahirap mang ipaliwanag , ngunit masasabi kong hindi ko na
kailangang basahin pa ang anuman sa mga ito, bagama’t babasahin
ko rin, sapagkat alam kong ito ay totoong lahat. Ang karunungan,
katotohanan at pang-unawa ay biglang bumabaha sa aking isipan na
para bang dati ko nang alam ang mga ito. Ganoon ito kalakas at ganoon
ito katotoo. At pagkatapos, nagsimula na rin akong magbasa nito at
higit na marami pang iba. Habang dumarami ang binabasa ko na mga
isinulat ni Ginoong Armstrong ay ganoon na nga ang nangyayari,
na parang dati ko nang alam ang mga ito. Ito ay nakamamangha at
nakatutuwang maranasan.
Paglipas ng panahon, nalaman ko na rin ang aking nararanasan. Ito
ay bahagi ng naisalarawan sa nakaraang kabanata. Ganito nakikipagusap ang Diyos sa isipan ng tao. Kaya Niyang ibuhos ang Kaniyang
banal na espiritu at ipaalam ang tunay na kahulugan at maging ang
espiritung kahulugan ng Kaniyang salita nang tuluyan sa esensya
ng espiritu na nasa loob ng isipan ng tao sa pamamagitan lang ng
pagdinig o pagbasa ng Kaniyang salita. Kaya nga, noong una ay hindi
ko alam kung ano ang aking nararanasan. Hindi katagalan pagkalipas
nito, mayroon kaming mga bumibisitang kamag-anakan at ako’y
nagsimulang ipamahagi ang ilan sa aming natutuhan.
Sa umpisa, ay nagkaroon sila ng interes dahil hindi pa nila naririnig
ang mga bagay na ito, at dahil sa kilala nila ako, sila ay nagulat
siguro, kaya mas payag ng kaunti na makinig, gaya ng sa aking ama.
Gayunpaman, habang ipinapamahagi ko ang sa tingin ko ay tunay
na nakakagulat, nalaman ko na hindi lahat ay pareho ang pananaw.
Bukod pa dito, may mga taong galit talaga dito. Tumagal ng kaunti
bago ko nalaman na, hindi pa nila “nakikita” ang mga naibigay na sa
akin. Yaon ay sapagkat ang Diyos lamang ang makapagbibigay nito.
Kakayahan na “Makakita” ng Katotohanan
Maganda siguro kung sa puntong ito ay maipaliwanag kung paano
nagkakaroon ang isa ng kakayahan na makakita ng katotohanan. Ang
isipan ng tao ay hindi makakatanggap ng salita ng Diyos at katotohanan
ng Diyos sa pamamagitan ng sarili niyang kakayahan, pangangatwiran
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at pag-aaral. Ito ay Diyos lang ang tanging makapagbibigay, at walang
makakatanggap nito kung hindi Siya ang nagbigay, sapagkat ito ay
likas na espirituwal. Ang banal na espiritu ng Diyos, ang Siyang
tanging bumubuhay sa Kaniyang salita, at pagkatapos ay nagbibigay
ng kakayahan para tunay na “makita” ang katotohanan na kalakip
ng mga bagay na naisulat.
Kung hindi, kapag tiningnan ng mga tao ang salita ng Diyos na
nakalagay sa banal na kasulatan, sila ay makakapag-isip lang ng sarili
nilang mga kuro-kuro, paniniwala at mga pakahulugan na nanggaling
rin sa sarili nilang pag-aaral, pag-iisip at pangangatwiran.
Yaon ang dahilan kung bakit napakaraming samahan na umiiral
ngayon na tinatawag ang sarili nilang Kristiyano, at nakakaisip sila ng
lahat ng uri ng doktrina at paniniwala na wala naman talaga sa banal
na kasulatan. May hilig ang tao na idagdag ang sarili nilang naiisip sa
kung ano man ang sinasabi. Ipinapaliwanag ng salita ng Diyos na may
iisang katotohanan, iisang paraan, iisang ebanghelyo ( magandang
balita na ipinahayag mula sa banal na kasulatan ), iisang Iglesia, iisang
pananampalataya at paniniwala na totoo. Likas na hindi gusto ng tao
ang katotohanang ito at kadalasan ay tutol sa ganitong “payo.”
Ngunit hindi ito isang payo, ito ang katotohanan. Sino ang tama?
Bakit ba napakaraming magkaka-ibang doktrina at bakit hindi sila
sang-ayon sa isa’t-isa sa lahat ng mga samahang ito? Maraming mga
doktrina at paniniwala sa loob ng Tradisyunal na Kristiyanismo na
salungat sa isa’t-isa, ngunit tila wala namang mga nababahala dito
kahit paulit-ulit na sinasabi ng Diyos ang: iisang katotohanan, iisang
Iglesia at iisang pananampalataya.
Ang kakayahang ito na “makita” kung ano ang totoo ang siyang
ipinapaliwanag ni Pablo sa kaniyang liham sa mga taga-Corinto.
Nagsimula siya sa pagpapaliwanag na ang tao ay hindi pa nakakatanggap
ng mga bagay na inihanda (naiplano) para sa kanila, maliban lang
yaong mga tinawag na Niya.
“Ngunit ang mga ito ay ipinahayag [salita Niya - yaong mga bagay
na hindi pa naibibigay sa tao na karunungan at paliwanag] sa atin
[sa Iglesia] ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu [banal na espiritu];
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sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat na mga bagay na ito, oo,
ang malalalim na bagay ng Diyos. Sapagkat sino sa mga tao ang
nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao [ang
esensya ng espiritu na inilagay sa isipan ng bawat tao], na nasa kaniya?”
( I Mga Taga Corinto 2:10-11 )
Sinasabi dito na ang nalalaman at natututunan lang ng isang tao,
ay mga bagay na pisikal. Ito ay sapagkat ang esensya ng espiritu na
ibinigay ng Diyos sa kanila, na nagbibigay ng kakayahan na makaalala,
makaisip at makapangatwiran ay para lamang sa pisikal na mundong
kanilang tinitirahan. Ang tao ay hindi binigyan ng kakayahan na
makaintindi ng patungkol sa espiritu o mga bagay na espirituwal, na
sa sarili niya lamang.
“Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos, ay hindi nakikilala ng
sinoman, maliban na ng Espiritu ng Diyos.” ( I Mga Taga Corinto 2:11 )
Sinasabi ni Pablo na ang pamamaraan, katotohanan at salita
ng Diyos ay hindi malalaman ng isang tao, maliban na lang kung
bibigyan muna sila ng Diyos ng Kaniyang banal na espiritu para sila
ay “makakita.”
“Ngunit ating [ang Iglesia] tinanggap, hindi ang espiritu ng
sanglibutan, kundi ang espiritung mula sa Diyos; upang ating
mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad
ng Diyos. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita [para
sa o kasama ang iba], hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan
ng tao [hindi ang pakahulugan, pag-aaral o pangangatwiran], kundi
sa itinuturo ng Espiritu; na iniwawangis [Griyego - ikinukumpara,
idinaragdag] natin ang mga bagay na ayon sa espiritu, sa mga
pananalitang ayon sa espiritu. Ngunit ang taong ayon sa laman
[ang likas sa tao na buod ng kaniyang pangangatwiran] ay hindi
tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos; sapagkat ang mga
ito ay kamangmangan sa kaniya; at hindi niya nauunawa, sapagkat
ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa espiritu.” ( berso 12-14 )
Balik sa Aking Kwento
Ang mga bagay na itong ibinibigay sa akin, na akin nang “nakikita”
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ay nangyari sa simula ng tag-init ng taong 1969, kai-edad ko pa lang
ng 20. Ang mga bagay na ipinagpatuloy kong basahin ay nagbigay sa
akin ng mas malalim na pananalig sa gusto kong maging buhay. Alam
ko na ito ang tamang daan ng buhay at ang tanging pamamaraan
kung paano dapat mabuhay ang tao. Ang pananaw ko sa maraming
bagay ay nagsimulang magbago, lalo na matapos akong mabinyagan
at makatanggap ng pangako ng Diyos ng Kaniyang espiritu na patuloy
na lalagi sa akin, sa aking isipan, para maisagawa ang panibagong
paglikha sa akin.
Marami ang makakaranas ng ilang mga bagay na tulad ko. Kapag
sinimulan ng Diyos na bigyan ang isa , ng pagkakataon na “makita”
kung ano ang totoo sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, ay
saka sila makakaharap ng maraming pagsubok at kailangan silang
magpasiya. Hindi ito madali at sinadya na hindi maging madali. Likas
sa tao na lumaban sa Diyos, at ito ay isang bagay na hindi madaling
maunawaan, at lalo nang hindi ito madaling baguhin. Gayunpaman,
iyon ang kailangan na pag-isipan ng bawat tao na sinimulang tawagin
ng Diyos at pinakitaan ng katotohanan na hindi pa nila noon nalalaman.
Para sa mga magpapatuloy na piliin ang gawi ng Diyos, mararanasan
nila ang mga pinagdaanan ko noon.
Isa sa mga unang bagay na nagsimulang magbago sa aking isipan
ay ang pangunawa na kailangan ko at gusto kong igalang ang mga
taunang Banal na Araw ng Diyos at lingguhang araw ng pamamahinga.
Napagpasiyahan ko na rin na hindi ako magtratrabaho sa mga Araw
ng Pangilin ng Diyos, lingguhan o taunan, na siya rin namang ipinaguutos Niya. Ito ay nagbigay daan sa marami pa na sinimulan ng Diyos
na ipahiwatig sa akin tungkol sa Kaniyang paraan ng pamumuhay.
Ang isa sa mga dahilan, kung bakit ko naikwento, na gusto kong
maging piloto sa Hukbong Panghimpapawid na para maraming
mapatay at para maraming mawasak sa mga kalaban sa abot ng aking
makakaya, ay ang aking malaking pagbabago nang tawagin ako ng
Diyos.
Ang paraan na naisip ko tungkol sa pagpatay at sa digmaan ay
biglang nagbago. Mula sa pagiging gusto kong pumatay ng mga
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Vietcong at mga taga-Hilagang Vietnam, ay naging tahasang tutol
ako sa militar o digmaan. Ito ay isang malaking pagbabago ng pag-iisip
at sa tingin ng marami ay karuwagan. Pero, ito ay malayo sa ganoon.
May ibang makakaisip na nagkaroon ng pagbabago ng pagtingin
sa digmaan at militar, dahil sa pagkamatay ng aking kaibigan. Hindi
ito gayon, sapagkat noong mangyari iyon, ay lalong mas gusto kong
maging piloto para mas maraming mapatay na mga kalaban, na alam
kong pumatay sa aking malapit na kaibigan. Ang Diyos ang siyang
nagpabago sa aking pag-iisip sa pamamagitan ng Kaniyang banal na
espiritu. Kung hindi Siya, ay ganoon pa ri sana ang aking pag-iisip.
Ang digmaan ay isang kagawian ng mundo, sapagkat ito lang ang
tanging paraan sa loob ng sistema ng mundo para supilin ang mga
tao at mga bayan, na ang gusto lang ay sakupin at wasakin ang iba, na
tulad ng ginawa ni Hitler noong WW II. Gayunpaman, mayroon ding
mga digmaan na ginawa lamang para mas lumakas ang impluwensya
sa ibang bayan ng dahil sa kasakiman at mga bagay na may kinalaman
sa ekonomiya. Ang digmaan sa Vietnam ay walang kabuluhan. Wala
itong nakamit na tunay na layunin.
Huwag pagkakamalian na ang sinasabi dito, tungkol sa digmaan
at sa hukbong sandatahan ay paniniranang-puri sa mga hindi
nakakaalam ng plano ng Diyos at paraan ng pamumuhay na dapat
nating isinasagawa. Maraming nanungkulan sa hukbong pangdigma,
ang nagsakripisyo, nagpamalas ng katapangan, kagitingan at naging
tapat at marangal sa kanilang serbisyo, kung titingnan lang sa pisikal
na angulo. Ito nga lamang ay wala ng kabuluhan sa mundong ating
tinitirahan.
Ang mga digmaan sa Iraq, Afghanistan at sa kabuoan ng Gitnang
Silangan ay walang saysay. Walang paraan para matiyak ang
kapayapaan ng mga taong nakatira doon. Iba silang mag-isip sa mga
taga-America at Europa - ibang-iba. Sadyang hindi maunawaan ng
mga tao ang pinakasimple na bagay; hindi mo pwedeng “bigyan” ng
kapayapaan ang mga taong ayaw nito.
Ang United Nations ay nagsabi na sa katapusan ng 2014, mayroong
59.5 na milyong katao na ang napalikas sa mga lugar na may digmaan
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o labanan sa buong mundo. Ang digmaan sa Syria ay nagtala ng 11.6
na milyong katao sa suma total na iyon. Malala na talaga ang lagay
ng mundo.
Ang serbisyo sa militar ay ginagawang kabigha-bighani, maski sa
mga laruan na pang-video, at sinasamantala ang pagka-makabayan
ng mga tao; kaya pinaglalaruan ng mga politiko ang buhay ng mga
tao sa isang napakapangit na paraan. Makikita na kapag natapos na
ang serbisyo ng mga sundalo ay binabale-wala na sila. Karamihan ay
kinalimutan na. Ang tulong na paggamot at pag-alaga sa mga beterano
ay kulang at mahirap na makuha. Marami ang nagkakaroon ng sakit
na pangkaisipan sa kanilang buong buhay. Marami ang nawawalan
ng tirahan at nagiging pulubi at sila ay nakalimutan na rin.
Paano na ang bilang ng mga namatay, mga naputulan ng paa o
kamay, mga nagkasakit na panghabam-buhay, mga nasirang tahanan,
mga nawalan ng magulang, mga nabalo at marami pang iba na bahagi
ng buong kabayaran ng digmaan. Sa nakalipas na 70 taon, may naidulot
bang kabutihan sa mundo ang mga digmaan? O pinalala lang ba ng mga
ito ang mga problemang dati nang umiiral? Kung talagang marangal
at kagalang-galang ang digmaan, nasaan ang paggalang na sana ay
karapat-dapat na ipinapakita sa mga marangal na nanungkulan sa
kanilang serbisyo? Sa halip ay madali silang nakalimutan.
Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kawalan ng katuturan, kayabangan,
pagkasira, pamumulitika at kasamaan ng digmaan. Salamat na lang,
at pipigilan na ng Diyos ang tao sa walang katuturan na pakikibaka,
pagkatapos nitong susunod na digmaan, WW III, na siyang magiging
kahuli-hulihan na. Ang Diyos ay wala nang papayagan pa. Ang susunod
na panahon na 1,100 na taon ay magiging isa na may kapayapaan, tunay
na katahimikan at hindi gaya ng kapayapaan ng tao.
Ang mga bagay na ito na nagsimulang mabilis na magbago para sa
akin, nang tinatawagan ako ng Diyos, ay simula pa lamang ng isang
panghabam-buhay na paglalakbay, sa isang proseso kung saan ang
Diyos ay may isinasagawa na paglikha ng isang panibagong isipan sa
loob ng aking katawan. Ito ay isang isipan na patuloy na ginagawa
upang maging mas sang-ayon at mas nakiki-isa sa Kaniya at sa
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Kaniyang mga gawi sa buhay. Ako “at ang mga ibang tulad ko” ay
malayong maging walang kapintasan ngunit malaki na ang ipinagbago
ko sa aking pag-iisip.
Ang mga Ministro at ang Iglesia
Gaya ng nasabi ko sa simula ng kabanatang ito, hindi ko gustong
mapagtuonan ng pansin, kaya kadalasan ay hindi ako nagsasalita ng
tungkol sa aking sarili. Pero, dahil may ibinigay sa akin ang Diyos na
dapat kong gawin, kailangan kong magsalita tungkol sa mga bagay
na ginawa sa aking buhay ng Diyos at ni Kristo, at kung ano pa ang
ginagawa nila ngayon.
Bukod sa inaanyayahan ( tinatawag ) ng Diyos ang isang tao na
makibahagi sa isang bagong paglikha, na espirituwal at nagiging
daan para maging espiritu, ang Diyos ay tinatawagan din ang ilan sa
Kaniyang mga inanyayahan, na maging mga ministro na maglilingkod
sa mga tinatawag Niya. Noong 1981, ako ay naitalaga bilang isang
ministro sa Iglesia ng Diyos. Noong panahon na iyon, si Herbert W.
Armstrong, ang pinuno ng Iglesia ng Diyos, sa ilalim ng Ulo ng Iglesia,
na si Hesu-Kristo. Si Herbert W. Armstrong ay isang Apostol.
Pero, ano nga ba ang isang Apostol? Yaon ay kailangan talagang
sagutin, sapagkat ito ang makapagpapatunay sa mga tao kung alin
talaga ang Iglesia ng Diyos. Posible kaya na mayroon lang isa, isang
Iglesia lang ang sa Diyos? Kailangan mong sagutin iyon nang lantaran
at totohanan.
Wala ka pa sigurong narinig na mga Apostoles, maliban sa mga
orihinal na labindalawang Apostoles na unang namuno sa Iglesia ng
Diyos noong maitayo ito ng 31 A.D. Ang mga ganitong kaalaman ay
nawala na sa mundo, kahit na yaong mga pinakasimple lang na mga
bagay.
May iba’t-ibang antas ng paninilbihan na nakapaloob sa istraktura
ng ministeryo ng Iglesia ng Diyos. Ang Apostol ang pinakamataas
sa mga ito. Sa I Mga Taga Corinto 12:28, ay sinasabi ang umiiral na
pagkasunod-sunod ng mga kabilang sa ministeryo na “una-una’y
mga apostol, ikalawa’y mga propeta, ikatlo’y mga guro.” Sa Mga Taga
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Efeso 4, ay may sinasabi na pagkasunod-sunod na, “apostol, propeta,
evangelista, pastor, at mga guro.” Lahat sila ay kapwa mga guro, ngunit
yaong mga nakalista bilang guro, kadalasan ay naninilbihan nang
alinsunod sa pangangailangan ng iglesia, tulad ng anong serbisyo,
kailan at saan ito kailangan.
Narinig na ninyo marahil ang ilan sa mga tawag na ginagamit
ng mga Tradisyunal na Kristiyano, tulad ng pastor at evangelista,
ngunit napakaunti lang ng gumagamit ng propeta. Gayunman, walang
gumagamit ng apostol, kundi Iglesia ng Diyos.
Karamihan ng tao ay narinig na ang mga tawag na pastor, father,
reverend, etc. Kadalasan ang mga ito ay ginagamit bilang titulo gaya ng
Reverend Al Sharpton, Father Damaso, o Pastor Quiboloy. Sa Bagong
Tipan ay walang ipinahayag na istraktura na kasama ang reverend
o father na ginagamit ng Tradisyunal na Kristiyano at wala ring
ganitong ginagamit na titulo. Ang mga ginamit sa Mga Taga Efeso at
I Mga Taga Corinto ay ang pagtawag lang sa kanilang uri ng trabaho
ngunit hindi ito titulo at hindi kailanman tinatanggap na ganito sa
iglesia ng Diyos sa buong kasaysayan nito.
Ito ay nakawiwili na tandaan, na isa sa unang sinabi ni HesuKristo tungkol sa paggamit ng tawag sa trabaho bilang titulo ng tao
ay “Datapuwa’t kayo’y huwag patawag na Rabi, sapagkat iisa ang
inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid ( sa espirituwal - ang
iglesia ), at huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinomang tao
sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, samakatuwid baga’y siya na
nasa langit. ( Mateo 23:8-9 ) Sa madali’t salita, wala dapat na tao ang
gagamit ng titulo, na ukol sa relihiyon, na ikakabit sa kanilang pangalan
tulad ng Rabbi, Father o Reverend. Walang tao na tatawaging Father
o Reverend.
Dapat ito’y pagmulan ng mga katanungan tungkol sa ilang mga
nakasanayan o nakaugaliang gawain na malinaw na salungat sa mga
ipinagbilin ni Hesu-Kristo. Bakit ika mo? Wala bang halaga ang sinabi
Niya? Mahalaga kaya sa Diyos na tayo’y makinig at gawin ang bilin
ng Kaniyang anak?
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Ito ang talagang dapat na pagsimulan ng mga katanungan. Ito ay
maaaring maging simula para maituro sa isang tao kung saan ang Diyos
nagtratrabaho at kung sino ang kasama Niya sa trabaho. Maganda rin
sa puntong ito, na ituro ang isa pang mahalagang katangian, na isa ring
palatandaan ng mga iniimbita (tinatawag) ng Diyos na magkaroon ng
pakikipag-ugnayan sa Kaniya upang maging isang panibagong nilikha.
Sa kaniyang pagdarasal noong gabi ng Paskuwa, bago siya
ipinagkanulo, iginapos, nilatigo at pagkatapos ay pinatay ng mga
Hudyo at mga nasa pamahalaan noong panahon na yaon, may sinabi
na mahalaga si Hesu-Kristo sa kaniyang Ama, “Amang banal, ingatan
mo sila sa Iyong pangalan yaong mga ibinigay Mo sa akin, upang sila’y
maging isa, na gaya naman natin.” ( Juan 17:11 )
Ito ay totoong ginawa ng Diyos. Iniingatan Niya ang lahat na
ibinigay sa Kaniya at ang lahat na ngayon ay ibinibigay kay Kristo sa
sarili Niyang pangalan, ang Iglesia ng Diyos. Mapapansin ang pangalan
na ginamit para maihiwalay yaong mga tinawag ng Diyos at ibinigay
sa pangangalaga ni Hesu-Kristo:
“Kaya’t nanatiling nakabilanggo si Pedro. Subalit ang iglesia ng
Diyos ay taimtim na nanalangin para sa kanya.” ( Mga Gawa 12:5 )
“Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Hesu-Kristo sa
pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid,
sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto...” ( I Corinto 1:1-2 ) Si Pablo ay
hindi kabilang sa labindalawang orihinal na apostoles, pero ipinatawag
para maging apostol ng mga Hentil noong panahon na yaon.
Kaya yaong mga tinawag ng Diyos ay nanatili sa Kaniyang
pangalan, ang Iglesia ng Diyos! Hindi ito ipinangalan sa isang tao gaya
ng “Lutheran” o “Wesleyan” na relihiyon. Hindi rin ito ipinangalan
sa doktrina gaya ng Saksi ni Jehovah, “Baptist” o “Seventh Day
Adventist.” Hindi ito, kailanman, binanggit sa banal na kasulatan
bilang Iglesia Catolico, “Methodist,” Iglesia ni Cristo, “Church of the
Latter-Day Saints” o ano pa man sa mga libo-libong mga pangalan ng
mga kapisanan na naisip nila na para makilala sila at ang kanilang
paniniwala.

124

Ang mga Apostoles at mga Propeta

Mayroon ba ditong may kinalaman sa iyo? Mahalaga ba ito? Ito ay
parang isang malaking salamin na tinitingnan mo ngayon at kailangan
kang mamili kung naniniwala kang ito ay mahalaga para sa Diyos, at
mahalaga para sa iyo o hindi.
Paskuwa ng 31 A.D.
Nagbuhat noong simula, may iisa lamang na Iglesia. Ito ay nagsimula
noong Pentecost ng 31 A.D. Ang Iglesiang ito ay hindi lamang nanatili
sa pangalan na ibinigay ng Diyos dito, ang Iglesia ng Diyos, kundi alam
rin nito ang katotohanan tungkol sa pagkamatay at pagkabuhay na
muli ni Hesu-Kristo. Ang ibang mga iglesia na ang tawag sa sarili nila
ay Kristiyano, na nagsimula lamang mga ilang daang taon pagkatapos
ni Kristo, ay hindi alam ang katotohanan na nakabalot sa lahat ng
naisakatuparan ni Hesu-Kristo at kung papaano niya naisakatuparan
ito, sa pamamagitan ng kaniyang kamatayan. Mahalaga na maunawaan
kung ano ang nangyari noong Paskuwa ng 31 A.D. simula sa umpisa,
na humantong sa pagkakatatag ng Iglesia noong Pentekost ng taon
rin na yaon.
Noong 31 A.D., matapos na matupad ni Hesu-Kristo ang kaniyang
tungkulin bilang Paskuwa nang mamatay siya para sa buong
sangkatauhan sa eksaktong araw na iyon ( Paskuwa ), inilagay siya
sa loob ng lupa, sa isang nitso, sa paglubog ng araw, sa ika-apat na
araw ng linggo ( Miyerkules ). Sinabi ni Hesu-Kristo na ang tanging
palatandaan na ibibigay niya sa buong mundo na siya ang ipinahayag
sa hula na Mesiyas ay mananatili siya sa loob ng lupa ng tatlong araw
at tatlong gabi. Sinabi niya na ito’y kapareho ng kung gaano katagal
si Jonas sa loob ng malaking isda.
Narito ang isang salaysay na magpapakita ng kamangmangan ng
mga tradisyunal na Kristiyano, na nagtuturo na si Hesu-Kristo raw
ay namatay nang dakong hapon ng Biyernes, inilagay sa loob ng nitso
sa paglubog ng araw at nabuhay ng maguli, kinaumagahan ng Linggo.
Yaon ay kasinungalingan! Kwentahin ninyo. Kahit na bilangin mo
nang buo ang Biyernes bilang unang araw, kahit na ilang minuto na
lang bago lumubog ang araw nang inilagay siya sa nitso, at saka mo
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idagdag ang buong Sabado, di magkakaroon ka lang ng dalawang araw
at hindi tatlo na gaya ng sinabi ni Hesu-Kristo. Ang mga iskolar ng
bibliya ay hindi masyadong pinag-aralan o hindi naging tapat kung
ang kamaliang ito ang pag-uusapan.
Sinasabi ng mga iskolar na ito, na mabibilang mo ang ilang minuto
na may araw pa ng Biyernes, buong araw ng Sabado at ang unang
sikat ng araw kinaumagahan ng Linggo bilang katuparan ng tatlong
araw. Hindi tama ito at hindi ganito ang nangyari. May problema sila
dito kapag ang mabibilang lamang nila ay gabi ng Biyernes at gabi
ng Sabado, sapagkat dadalawang gabi lang ang mga ito. Paano nila
masasabi ng matuwid na ito ang katuparan ng sinabi ni Hesu-Kristo
tungkol sa pananatili sa loob ng lupa nang tatlong araw at tatlong gabi?
Kukulangin tayo ng oras kung tatalakayin natin ang lahat sa aklat
na ito, kaya bibigyan ko lang kayo ng isang pangkalahatan na salaysay
ng mga tunay na nangyari nang mamatay si Hesu-Kristo.
Una, ating alamin kung papaano sinusunod ng mg Hudyo ang
lingguhan na Sabbath o araw na pamamahinga ng Diyos sa tuwing
ika-pitong araw ng linggo ( Sabado ), at paano nila ipinagdiriwang o
sinusunod ang mga taunang Banal na Araw na taunang mga Sabbath.
Kaya mayroong “lingguhan” na Sabbath, tuwing ika-7 araw (Sabado)
at pitong “taunan” na mga Sabbaths ( mga Banal na Araw ) sa loob
ng isang taon.
Walang trabaho na ginagawa sa mga Sabbath na ito at ito ay
sinusunod simula paglubog ng araw hanggang sa susunod na paglubog
ng araw. Sa loob ng ilang libong taon, ang oras ay nasusunod ng ganito,
na ang isang araw ay nagsisimula, paglubog ng araw at natatapos
sa susunod na paglubog ng araw, na di tulad ngayon na ang isang
bagong araw ay nagsisimula ng alas dose ng gabi. Halimbawa, ang
lingguhang Sabbath ay magsisimula sa paglubog ng araw sa ika-6 na
araw ng linggo ( Biyernes ), at matatapos paglubog ng araw sa ika-7
araw ng linggo ( Sabado ).
Ang ganitong paraan ng pagbilang ng “araw” mula paglubog
ng araw hanggang sa susunod na paglubog ng araw ay kailangang
maintindihan sapagkat ito ang nagtuturo sa mga pagkasunod-sunod ng
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mga pangyayari nang mamatay si Hesu-Kristo. Dapat rin na punahin,
na ang Paskuwa ( Passover ), na nagsimula paglubog ng araw, ay isang
naitakdang araw na sinusunod o inoobserba pero hindi ito isang banal
na pagtitipon o isang Banal na Araw, at hindi isang taunan na Sabbath,
kaya maaaring magtrabaho sa araw na iyon.
Ngayon, babalik tayo sa salaysay ng mga totoong pangyayari nang
mamatay si Hesu-Kristo.
Ang Paskuwa ng taon na iyon ng 31 A.D. ay nagsimula, paglubog
ng araw sa ika-3 araw ng linggo ( Martes ), na siyang simula ng ika-4
na araw ng linggo, na Miyerkules. Si Hesu-Kristo ay dinakip noong
gabing iyon ng Paskuwa, sa ika-4 na araw, at nilitis. Pagkatapos,
siya ay nilatigo ng husto hanggang sa halos hindi na siya makilala.
Ang tanging paraan para siya mahatulan ng kamatayan ay tinakot
nila si Pontio Pilato, ang Gobernador ng Judaea, dahil sinabi nilang
nagpapakilala siya bilang isang hari. Gusto talagang pakawalan ni
Pilato si Hesu-Kristo, pero pinagbigyan niya na lang ang mga Hudyo
dahil na nga sa kanilang banta.
“Dahil dito’y pinagsisikapan ni Pilato na siya’y pawalan: ngunit ang
mga Hudyo ay nagsisigawan, na nangagsasabi, kung pawalan mo ang
taong ito, ay hindi ka kaibigan ni Cesar: ang bawat isang nagpapanggap
na hari ay nagsasalita ng laban kay Cesar.” ( Juan 19:12 )
Si Hesu-Kristo ay namatay sa bandang huli ng hapon, sa ika-4
na araw ng linggo ( Miyerkules ) bago lumubog ang araw. Isa pang
pabula ng mga tradisyunal na Kristiyano ay si Kristo raw ay namatay
sa krus. Hindi ito totoo. Ang salitang Griyego na naisalin na “krus” sa
Ingles, sa banal na kasulatan ay hindi salita na para sa “krus” kundi
para sa “poste” o “tulos.” Ito ay magiging mahalaga tungkol sa tunay
na pagkamatay ni Hesu-Kristo.
Sa bandang huli ng ika-4 na araw (Miyerkules ), na kinahapunan
ng Paskuwa, isang Banal na Araw ( Unang Araw ng Kapistahan ng
Tinapay na Walang Lebadura ), ay magsisimula paglubog ng araw.
Dahil sa isang taunan na Sabbath ang magsisimula, pagkatapos ng
Paskuwa, sa araw na iyon, paglubog ng araw, gusto ng mga Hudyo na
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maibaba agad ang mga bangkay at mailibing para wala nang gagawin
sa taunan na araw ng Sabbath.
Sa aklat ni Juan, sinabi dito na sa kalagitnaan ng hapon sa araw ng
Paskuwa, isang sundalo ang dumaan at tinusok si Hesus ng sibat sa may
gilid ng kaniyang katawan at lumabas ang tubig at dugo. Namatay siya
sa oras na iyon, nang tumagas ang kaniyang dugo sa lupa. Ito ay isa ring
katuparan ng hula, gaya ng mga tupa tuwing Paskuwa ay pinapatagas
ang kanilang dugo sa lupa, si Hesu-Kristo ay isasakatuparan ito ng
minsanan at para sa lahat, sa kaniyang pagiging Paskuwa para sa
lahat ng tao, sa pamamagitan ng pagtagas ng kaniyang dugo sa lupa.
Dahil sa taunan na Sabbath na magsisimula, paglubog ng araw, at
gusto na ng mga Hudyo, na maibaba at mailibing na ang mga bangkay,
ang mga sundalo ay binabali na ang mga binti ng mga kasama ni Kristo
na nakabitin. Mababasa mo ang mga salaysay nito na nasa aklat nina
Mateo, Mark, Lukas at Juan. Binali ng mga sundalo ang binti ng
dalawang magnanakaw, ngunit nang dumating sila kay Kristo, nagulat
sila at patay na siya kaya hindi na nila binali ang kaniyang mga binti,
na isang katuparan ng hula na nagsasabi na walang mababaling buto
sa katawan ni kristo.
Bakit ba binabali ng mga sundalo ang binti ng mga magnanakaw?
Ano ang kinalaman nito sa pagbababa at paglibing ng mga bangkay
bago lumubog ang araw?
Ito ay dahil kapag ikaw ay nakasabit at saka ka binalian ng mga
binti, mayroong pagkakaposisyon ng katawan na mas madali kang
mamamatay. Kung ang mga kamay ng mga magnanakaw ay nakadipa
sa krus, hindi agad sila mamamatay kahit balian mo sila ng mga binti.
Kaya pa rin nilang tumagal ng kaunti at malamang na mabuhay pa
ng lampas kalahating araw.
Bago tayo magpatuloy, subukan mong idipa ang iyong mga kamay
at isipin mong ikaw ay nakapako sa krus, saka mo isipin kung ano ang
mangyayari, kung balian ka ng mga binti. Kung ikaw ay nakasabit doon
at nakadipa ng ganoon, magkakaroon ba ng malaking diperensya sa
buhay mo kung balian ka ng binti? Hindi.
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Ngayon, subukan mong isipin na nakapako ang iyong mga kamay
na magkapatong sa taas ng ulo mo sa poste na pinagsabitan sa iyo.
May naiisip ka ba na kaibahan nito? Isipin mo kapag ang bigat ng
buong katawan mo ay parang humihila sa iyo. Ngayon, isipin mo na
nakapako ang mga kamay mo sa itaas ng ulo mo, at ang iyong mga
paa ay nakapako rin sa ibaba, ano kaya ang mangyayari sa iyo kapag
binalian ka pa ng iyong mga binti?
Ang sagot ay mahihirapan ka nang huminga. Mauubusan ka
ng hangin. Bago sila binalian ng binti ay nasusuportahan pa nila
ang kanilang katawan para makahinga. Ngunit nang sila’y balian
na ng mga binti, hindi na nila masuportahan ang kanilang bigat at
sila’y nahirapan nang huminga. Kaya nga binali ng mga sundalo
ang mga binti ng dalawang magnanakaw ay para mamatay agad sila
bago lumubog ang araw. Ang mga binti ni Hesu-Kristo ay hindi na
kailangang baliin sapagkat patay na siya nang lapitan ng mga sundalo.
Gayunpaman, pilit na pinaniniwalaan pa rin ng mga tradisyunal
na Kristiyano ang kwento ng pagkamatay sa krus. Ang dahilan kung
paano nagbago ang kwento, sa tagal ng panahon, at ginawang sa krus
namatay si Hesus ay saka na natin tatalakayin, at atin na ring aalamin
kung “bakit” sila nagkalat ng ganitong kasinungalingan.
Ang Libing at Pagkabuhay na Maguli ni Hesu-Kristo
Gaya ng nasabi sa una, si Kristo ay namatay bandang hapon ng ika-4
na araw ng linggo ( Miyerkules ) bago lumubog ang araw. Siya ay
ibinaba nila sa poste at inilagay sa nitso ng isang mayaman na tao.
Pagkatapos na siya ay mailagay sa nitso ay lumubog na ang araw at
nagsimula na ang taunan na Banal na Araw na Unang Araw ng Pista
ng Tinapay na Walang Lebadura, isang Sabbath na taunan.
Ngayon, Si Hesu-Kristo ay kailangang manatili sa loob ng nitso
ng tatlong araw at tatlong gabi at hindi ito maaaring maging kulangkulang dahil sa pagkakakumpara nito sa itinagal ni Jonas sa tiyan ng
malaking isda. Ang wikang Hebreo, na ginamit sa pagsasalaysay ng
kaganapang ito ay mas partikular kapag haba ng oras ang tinuturing, at
ito’y kailangang eksakto na 72 oras - buong tatlong araw at tatlong gabi.
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Ang nakamamangha pa sa lahat ng ito, ay ito lang ang tanging
palatandaan na iiwan ni Hesus na siya ang Mesiyas, ang Kristo. Kung
ang itinuturo ng mga tradisyunal na Kristiyano ay namatay siya ng
Biyernes Santo, at nabuhay na maguli ng Linggo ng umaga, si Hesus ay
hindi sana maaaring maging Kristo. Ngayon, sino ang sasambahin nila/
Ang sama naman ng doktrinang itinuturo nila tungkol sa mga
kaganapang ito, at ito ay dahil lamang sa kamangmangan nila sa
mga taunan na mga Banal na Araw at kung paano ang mga ito ay
ipinagdiriwang ng Israel. Kung sinisunod lang sana nila ang mga
taunang kapistahan, na iniutos ng Diyos na tuparin panghabangpanahon, di sana ay nauunawaan nila ang mga tunay na nangyari.
Narito ang tamang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari:
Si Hesus ay inilagay sa nitso bago lumubog ang araw, sa ika-apat
na araw ng linggo ( Miyerkules ). Ang mga babae ay hindi nagkaroon
ng oras para maihanda ang mga rikado at iba’t-ibang sangkap na
kailangan sa paglibing, bago inilagay si Hesus sa loob ng nitso, at dahil
naman sa napatapat sa taunan na Banal na Araw ang ika-limang araw
ng linggo ( Huwebes ) ay hindi ulit sila nakalabas para bilihin ang
kanilang mga kailangan sa paghanda ng bangkay ni Hesus. Uulitin
natin na ang dahilan kaya sila ay hindi nakalabas kinabukasan, na
araw ng Huwebes, ay sapagkat bawal magtrabaho sa araw ng Sabbath.
Kaya, hinintay nila ang ika-anim na araw ng linggo ( Biyernes ) para
makabili ng mga sangkap at inihanda nila ang mga ito sa buong araw.
Kapag mga tradisyunal na Kristiyano ang bumabasa tungkol sa
mga pangyayaring ito ay madali silang nalilito sa pagkasunod-sunod
ng mga kaganapan, dahil kapag may nabasa silang Sabbath sa banal na
kasulatan, ay iniisip nilang ito ay patungkol sa lingguhan na Sabbath
( ika-7 araw ng linggo, Sabado, na nagsisimula paglubog ng araw sa
Biyernes ). Ang problema ay may nakasama na taunang Sabbath, sa
mga araw na iyon na hindi nila naiintindihan dahil hindi naituro
sa kanila ang tungkol sa mga Banal na Araw ng Diyos o ang utos na
ipagdiwang ang mga ito. Kaya nga, ang akala nila ay nangyari ang mga
ito sa araw ng Biyernes. Wala ito masyadong katuturan, sapagkat hindi
nila ito masyadong pinahalagahan kaya hindi man lang nila inalam
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ng husto ang mga detalye ng mga naganap na pangyayari. Hindi ito
pumasok sa kanilang pag-iisip.
Kaya sa ika-6 na araw ng linggo ( Biyernes ), habang bukas pa
ang pamilihan, ay binili na ng mga babae ang lahat ng kanilang
kakailanganin. Sa paglubog ng araw ay nagsimula na ang ika-7 araw ng
linggo ( Sabado ), lingguhan na Sabbath. Hindi maaaring magtrabaho,
kaya hindi rin sila makapunta sa kinalalagyan ni Hesus at tapusin
ang preparasyon sana ng bangkay. Kaya, naghintay na naman sila ng
unang araw ng linggo (Linggo). May mga pumunta ng maaga, bago
pa man sumikat ang araw para tapusin ang trabaho. Yaon nga lang,
pagdating nila, nakita nilang wala doon si Hesus. Sinabihan sila ng
dalawang anghel na siya ay pumanhik na --- na siya ay nabuhay na
mag-uli.
Dito na naman lumihis sa katotohanan ang mga tradisyunal na
Kristiyano, pero ang panlolokong ito ay planado. Ang katotohanan
ng tunay na pangyayari ay itinago, at ang pagkasunod-sunod ng mga
pangyayari ay iniba --- at may dahilan ito.
Ang itinuro ay si Hesu-Kristo daw ay nabuhay na maguli nang
Linggo ng umaga, ngunit ang sinabi lang ng mga anghel ay pumanhik
na siya at wala na doon. Wala silang sinabi na siya ay nabuhay na maguli,
noong umaga bago sila dumating. Ngunit ito ang kasinungalingan na
ipinasa-pasa ng mga tradisyunal na Kristiyano.
Kung babalikan mo ang sandaling si Hesu-Kristo ay ipinasok sa
loob ng nitso, at kung ikaw ay naniniwala sa mga sinabi niya, na siya
ang Paskuwa (Pasober) para sa lahat ng tao, ang Mesiyas, ang Kristo,
di dapat ay hindi mahirap para sa iyo na maintindihan, kung kailan
siya talagang nabuhay na maguli. Uulitin natin, sa huling bahagi ng
ika-4 na araw ( Miyerkules ), siya ay ibinaba at inilagay sa loob ng nitso
bago lumubog ang araw. Matapos ang buong tatlong araw ---yaon ay
tatlong gabi at tatlong araw --- darating ka sa ika-7 araw ng linggo (
Sabado ), bago lumubog ang araw.
Ang lahat ng ito ay nagsimula sa ika-4 na araw ( Miyerkules )
bago lumubog ang araw. Pagkatapos, simula noon, papunta sa ika-5
na araw ( Huwebes ) bago lumubog ang araw, ang unang araw na buo,
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simula doon papunta sa ika-6 na araw ( Biyernes ) bago lumubog ang
araw ay ang pangalawang araw na buo. Kapag papunta ka sa ika-7
araw, bago lumubog ang araw ay nasa pangatlong araw na buo ka na.
Yaon ngayon ang tatlong araw na buo, gaya ng sabi ni Hesus. Kaya
sa katunayan, siya ay nabuhay na maguli bago lumubog ang araw sa
ika-7 araw ng linggo, na lingguhang Sabbath ng Diyos. Siya ay muling
binuhay bago lumubog ang araw, na magiging simula ng ika-1 araw
ng linggo ( Linggo ). Kaya ang pagkabuhay na maguli ng Linggo ng
umaga ay isang kasinungalingan, sapagkat hindi siya muling binuhay
ng Linggo kundi sa bandang huli ng Sabado, na lingguhang Sabbath,
bago lumubog ang araw.
Ang Iisang Tunay na Iglesia ng Diyos
Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Hesu-Kristo, ang mga naunang
tao na nakausap niya, sa umagang iyon ng unang araw ng linggo, ay
hindi pinayagan na hipuin siya, sapagkat hindi pa siya nakakapanhik
sa Ama. Hindi pa siya nakakapanhik sa trono ng Diyos, para siya ay
tanggapin Niya, na isang kaganapan na kailangan munang matupad,
ayon sa batas. Ang kahilingan na kailangang tuparin ni Kristo ay isang
seremonya sa banal na kasulatan, ang Pag-aalay ng Bigkis ng Unang
Ani. Ang pag-aalay na niyaon ay pagwawagayway ng unang bigkis
ng ani na laging paitaas sa Diyos, sa umaga ng ika-1 araw ng linggo
na nakapaloob sa linggo ng Pista ng Tinapay na Walang Lebadura.
Gaya ng nasabi na noon, ang unang Banal na Araw ng taon ay
ang Unang Araw ng Pista ng Tinapay na Walang Lebadura. Ang
pangalawang Banal na Araw ng taon ay ang Huling Araw ng Pista
ng Tinapay na Walang Lebadura. Kaya sa bawat taon, ang Pag-aalay
ng Pagwagayway ng Unang Bigkis (ng ani) ay laging pumapatak sa
araw ng Linggo na nakapaloob sa linggo ng Kapistahan ng Tinapay
na Walang Lebadura.
Naisakatuparan ni Hesu-Kristo ang Pag-aalay ng Pagwagayway
ng Unang Bigkis ng Ani sa umaga ring yaon, nang siya ay pumanhik at
tanggapin ng Ama, na siyang tamang oras kung kailan ginagawa ang
pag-aalay na ito ayon sa tradisyon. Ang pangyayaring ito ay naganap,
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pagkatapos malaman ng ilan ang tungkol sa pagkabuhay na maguli
ni Hesus noong umaga.
Si Kristo ay nagtigil ng 40 araw na kasama nila bago siya muling
pumanhik sa langit, at doon siya’y nananatili sa nakalipas na 2,000
taon. Binigyan niya ng mga palatandaan ang kaniyang mga disipulos
para malalaman ng iglesia ang mga pangitain ng kaniyang pangalawang
pagbabalik. Karamihan ng mga senyales na niyaon ay naganap na at
tayo’y mabilis nang papalapit sa kaniyang pagbabalik.
Sa pagkakataong ito, Si Kristo ay hindi babalik, na gaya ng dati nang
hindi siya nanlaban bilang Kordero ng Diyos, na mapagpakumbaba
at buong amo na pumayag mamatay, mailigtas lamang ang buong
sangkatauhan. Ngayon, ang ipinahayag ay babalik siyang isang Leon na
may malakas na kapangyarihan, at gagamitin niya ang kapangyarihang
ito para masupil ang mundo. Sa pagkakataong ito, lalabanan niya at
lilipulin ang mga nangsisira sa mundo, habang itinatatag niya ang
Kaharian ng Diyos, ang pamahalaan ng Diyos sa mundong ito sa
susunod na 1,100 taon.
Bago niya iniwan ang kaniyang mga disipulos, sinabi ni HesuKristo na maghintay sila sa Herusalem para sa pangako ng Diyos na
ibibigay sa kanila, kung saan Niya ibubuhos sa kanila ang Kaniyang
banal na espiritu at sa lahat pa ng ibang matatawag. Matapos silang
iwan ni Kristo, makalipas pa ng sampung araw, sa ika-1 araw ng linggo,
sa araw ng Pista ng Pentekost, ay nagsimula na ang Iglesia.
Sa araw din ng Pista ng Pentekost, ibinigay ng Diyos ang Sampung
Utos sa mga Israelistas. Sa araw na ito ng Pentekost, nagsimulang
ibuhos ng Diyos ang Kaniyang banal na espiritu sa mga bubuo ng
Kaniyang Iglesia. Ang kahalagahan ng kaganapang ito, sa parehong
taunan na Banal na Araw nang ibinigay rin ang Sampung Utos ay
nangangahulugan lang na ang tanging paraan para sumunod ang
tao sa Diyos, ay sa pamamagitan ng pagtanggap ng banal na espiritu
ng Diyos, na siyang magpapabagong-anyo sa isipan ng isang taong
kinauukulan.
Bagaman tayo ay naniwala na si Kristo ay magbabalik noong 2012,
sa araw pa rin siya ng Pentekost muling paparito --- sa Kapistahan ng
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Pentekost ng 2019. Mayroong dakilang layunin, kung “bakit” hindi
siya nakabalik noon, at iyon ay lubusan na ipapaliwanag. Bagama’t
marami ang nangungutya sa pagbabago ng petsa nito, at ginagamit pa
ito para siraan ako kapag ako’y nagsasalita, magugulat sila, pagdating
ng panahon, kung bakit ito ay nabago.
Ang lahat ng nangyari sa araw na iyon ng Pentekost, 31 A.D. ay
simula pa lamang ng iisang tunay na Iglesia ng Diyos. Ngunit sino na
ang nakarinig nito? Ang karamihan ng mga iglesia na gumagamit ng
pangalang ito ay may sinusunod na mga huwad na doktrina na nakuha
nila sa ibang “lumang” iglesia.
Hindi naging maganda ang pagtanggap sa Iglesia ng Diyos, gaya
ng kadalasan ay hindi magandang pagtanggap sa mga naging propeta
ng Diyos. Marami ang basta na lang pinatay. Sinabi ni Hesu-Kristo
ang katotohanang ito sa mga Hudyo, nang sabihin niya na sila ang
pumatay sa mga propeta noon. Sila rin ang gustong pumatay sa kaniya,
ang pinakamahalagang Propeta ng Diyos, kailanman.
Kaguluhan --- Paglitaw ng Dalawang Iglesia
Ang karamihan ay madaling nasusundan ang mga salaysay sa banal
na kasulatan, tungkol sa Iglesia, na binigyan ang mga apostoles ng
kapangyarihan na itatag simula noong 31 A.D. Sa lahat ng kinaroroonan
ng mga Hudeo, noong panahon na iyon, na nakarinig ng mga turo ni
Hesu-Kristo, kakaunti lang talaga ang nagpatuloy na sumunod sa
kaniyang itinuro, matapos na siya ay mapatay. Ang mga naniniwala sa
Hudaismo, lalo na ang kanilang liderato ay pinapahirap ang kanilang
buhay dahil sa paniniwala ng mga ito, na sila ay kalaban, pati na sa
doktrina. Gaya ng paggamit nila sa pamahalaan ng Romano na pumanig
sa kanila para maipapatay si Hesu-Kristo, gusto rin nilang habulin
ang mga natirang taga-sunod ni Hesus at ubusin na rin ang mga ito.
Yaong natira na kakaunti na sumusunod sa mga turo ni HesuKristo sa pamamagitan ng mga apostoles, karamihan pa dito ay
pinag-uusig. Mayroong mga ipinakulong, may mga pinapatay na tulad
rin ng ginawa sa mga propeta noon. Ang pagtawag sa Iglesia ng Diyos
ay hindi naging madali para sa mga tao. Ang Iglesia ay sinasabi na
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laging maliit, at kahit na magtawag ang Diyos sa buong kaharian ng
mga Romano, hindi ito talaga lumaki, at karamihan sa mga kwento
ay nagpupulong-pulong lang sila sa kanilang mga tahanan kapag
araw ng Sabbath.
Ang mga pinuno ng mga Hudeo at ng pamahalaan na Romano ay
nagplano na tapusin ang Iglesia ng Diyos, at si Saulo ang naatasan ng
katungkulan na hanapin, ikulong o patayin ang mga kasapi sa Iglesia.
“At si Saulo ay sumang-ayon sa kaniyang pagkamatay.[ sinasabi
dito na nagbigay siya ng pahintulot, para patayin si Esteban] At nang
araw na yao’y nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia
na nasa Jerusalem, at silang lahat ay nagsi-pangalat sa lahat ng mga
dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol.” ( Mga Gawa 8:1 )
“Datapuwa’t pinuksa ni Saulo ang iglesia, na pinapasok ang bahaybahay, at kinakaladkad ang mga lalake’t mga babae, at sila’y pinapasok
sa bilangguan.” ( Mga Gawa 8:3 )
Isang ministro na nagngangalang Felipe ang isa sa mga nagsikalat
at siya ay nasa dakong Samaria. Pumunta siya sa lungsod ng Samaria
upang magturo tungkol kay Hesu-Kristo at marami ang naniwala
sa mga turo, at may ibang nagsimula nang magpabinyag. Ang mga
apostoles na naiwan sa Jerusalem ay narinig ang mga pangyayaring
ito, at napagkasunduan nilang ipadala si Pedro at Juan para tumulong
kay Felipe.
Sa puntong ito ay makakatulong kung magsisingit tayo ng ilang
mga bagay tungkol sa lugar na ito ng Samaria para magkaroon ng mas
magandang pangunawa sa mga susunod na tatalakayin dito.
Ang Samaria ay mas malaki sa rehiyon ng Judea. Ito ay bandang
Hilaga lang ng Judea, at ito ang dating kinalalagyan ng bayan ng Israel,
mga ilang daang taon ang nakalipas. Ang unang tatlo na naging hari ng
buong Israel ay sina Saulo, David at ang anak niyang si Solomon. Noong
mga kapanahunan nila, ang Israel ay binubuo ng labingdalawang mga
tribo. Tribo ang tawag sa partikular na lahi ng isang pamilya na lumaki
na ng husto sa tinagal-tagal ng panahon. Mayroon labindalawang
magkakapatid na lalake na ang kanilang mga pangalan ang naging
tawag sa tribo ng kani-kanilang mga pamilya. Ang lahat ng mga ito
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ay nagmula kay Abraham. Una si Abraham, Isaac at saka si Jacob.
Si Jacob ay pinalitan ang pangalan at naging Israel, at ang kaniyang
labindalawang anak na lalake ang nagdala ng pangalan niya bilang
isang bayan; kaya, sila ang nakilala na labindalawang tribo ng Israel.
Ang lahi ng bawat isa sa mga magkakapatid, na dinala ang kanilang
pangalan, ang siyang naging pangalan ng tribo. Halimbawa, mayroong
tribo ni Dan, Benjamin, Levi atbp.. Ang mga tribong ito ang dumami sa
lupain ng mga Ehipto, at kapag pinagsama-sama mo ang labindalawang
tribo, ito na ang tinatawag na Israel. Nang dumating si Moises, at
gamitin siya ng Diyos para pakawalan ang Israel sa Ehipto, sila ay
umabot na sa ilang milyon ang bilang. Ang exodo mismo ay napakalaki.
Matapos ang 40 taon sa kagubatan, dinala sila ng Diyos sa lupang
ipinangako, kung saan sila lalo pang dumami, hanggang sa panahon
na sila ay magkaroon ng sarili nilang hari, si Saulo.
Sumunod, si David naman ang naghari. Ngunit, pagkatapos
maghari ng kaniyang anak na si Solomon, nagkaroon ng hidwaan
kung sino ang susunod na hari. Ang kaharian ay nahati at ang Judah
ay naging isang bayan na naghahari sa mga Hudeo at iba pang tribo
na sumama sa kanila. Subali’t ang mga ibang tribo pa ng Israel na
naninirahan sa hilaga ng Jerusalem ay naghimagsik laban sa kanilang
hari, at nagtatag ng sarili nilang kaharian, ngunit Israel pa rin ang
tawag sa kanilang bayan. Ang bayan na ito ng Israel ay binubuo ng
sampung tribo, na karamihan naman ng orihinal na bayan kaya ito
pa rin ang tawag sa kanila.
Ito ay nakakalito sa mga tao ngayon, kasi kapag narinig nila ang
pangalan na Israel, ang naiisip nila ay ang Israel ngayon na karamihan
ay Hudeo, kaya akala nila pati ang Israel sa Lumang Tipan ay binubuo
ng mga taong Hudeo. Hindi ito totoo. Ang kauna-unahang pagkakataon
na mababasa ang tungkol sa mga Hudeo ay noong nakipagdigmaan
sila sa bayan ng Israel. Dito nalilito ang mga tao.
Makalipas ang ilang daang taon, ang Israel ay sinakop ng mga
Asiryan, at ang mga Asiryan ay may ugali na pinalilipat ang mga taong
nasakop sa ibang lugar. Kaya ang mga taga-Samaria ang pinalipat
sa dating Israel, at ang mga Israelistas ay pinalipat sa Kanlurang
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parte ng Europa, kung saan ay nakalimutan na nila ang kanilang
pinanggalingan, pagtagal ng panahon. Kahit ang mga Hudeo ay
tinatawag silang, ang ligaw na sampung tribo ng Israel.
Ang mundo ngayon ay walang malay na ang 10 tribo ng Israel ay
walang iba kundi ang mga bayan ng Kanlurang Europa, kasama ang
mga Ingles na magsalitang mga bayan ng Estados Unidos ng America,
Canada, New Zealand, at Australia. Ito rin ang isang dahilan kung
bakit hindi maintindihan ng mga tao, ang mga hula sa dulong panahon
na nasa banal na kasulatan, partikular na sa mga hula para sa 10 tribo
ng Israel. Ito ay tunay, lalong-lalo na sa tribo ni Joseph, na binubuo
ng mga Ingles ang salita na mga bayan na nabanggit, kasama ang
bayan ng Britanya.
Ang bayan ng Judah ay binubuo ng mga Hudeo (karamihan ay
tribo ng Judah) at ito ang mga nagtatag muli ng bayan ng Israel sa
kasalukuyan.
Ang maigsing kasaysayan na ito ay magiging mahalaga ( sa
pagunawa ng kasaysayan ng rehiyon na ito ng mundo ). Ang Judah
sa panahon na iyon ay nagpatuloy na hiwalay na kaharian, sa timog ng
Samaria. Bagaman sila ay iisa lang sa orihinal na labindalawang tribo,
ang Judah at maraming tao na mula sa tribo ng Levi at Benjamin ay
nanatili na isang hiwalay na bayan ng Judah. Kaya, noong panahon
ni Hesu-Kristo, wala nang bayan ng Israel kundi Samaria na ang nasa
dating kinalalagyan ng sampung tribo ng Israel.
Itong rehiyon na ito, na dating tinatawag na Israel, ay kilala na
ngayon bilang Samaria, kung saan maraming napadpad na miyembro
ng Iglesia nang simulan ng pamahalaan na sila’y usigin. Dito, unang
lumitaw si Simon, na makalipas ang ilang dekada ay magiging mitsa
na magsisimula ng isang malawakang kilusan na maghahatid ng mga
huwad na doktrina sa mga tradisyunal na Kristiyano. Ang kilusang ito
ang magiging sanhi ng kalituhan at di-pagkakaunawaan sa buong mundo
tungkol sa mga turo ni Hesu-Kristo. Ang kilusang ito ay sinimulan ni
Simon, isang dalubhasa sa pagsasalamangka at karunungang mistika.
Marami siyang mga tagahanga, habang bumubiyahe sa iba’t-ibang
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lugar ng Samaria, at siya’y kumikita ng malaki at sumisikat habang
nagtratrabaho para lokohin, at aliwin ang mga tao.
“Datapuwa’t may isang tao, na nagngangalang Simon, na nang
unang panaho’y nanggagaway sa bayan [na pinagtuturuan ni Felipi]
at pinahahanga ang mga tao sa Samaria, at nagsasabing siya ay dakila:
na siyang pinakikinggan nilang lahat, buhat sa kaliitliitan hanggang sa
kadakidakilaan, na sinasabi, Ang taong ito ang siyang kapangyarihan
ng Diyos na tinatawag na Dakila.” ( Mga Gawa 8:9-10 )
Si Simon ay bumibiyahe sa buong rehiyon ng Samaria at lampas
pa dito, at ipinapamalas ang kaniyang galing kaya siya sumikat nang
husto. Ipinakilala rin niya ang kaniyang sarili bilang isang mataas na
opisyal sa kaniyang relihiyon habang pinapahanga niya sila sa kaniyang
pagsasalamangka at mga kwento. Ito ang kaniyang hanap-buhay at
malaki ang kinikita niya.
Si Simon ay namangha sa mga kwento tungkol kay Felipe at sa
mga natunghayan na mga milagro, na naganap sa may kinalaman si
Felipe. Gusto niya rin na mabinyagan, na katulad ng iba, kaya nga siya
ay nailublob na rin sa tubig, ngunit hindi para magsisi na tulad ng iba,
kundi dahil sa ibang dahilan. Iba ang kaniyang motibo.
Nang dumating si Pedro at Juan, siya ay lalong natutuwa, kapag
nakikita niyang ipinapatong nila ang kanilang mga kamay sa ulo
ng mga bagong kasapi sa Iglesia, upang pagpalain ang mga ito ng
kapangyarihan ng banal na espiritu. Marami na siyang natunghayan,
para maniwala na ang mga ministrong ito ay nakakagawa ng mga
bagay na hindi pangkaraniwang nagagawa ng mga tao.
Naniniwala siya na sila ay may tunay na mga kapangyarihan
na maaari nilang ipasa sa mga iba. Ang mga disipulos ay nagsabi
na ang kapangyarihang ito ay ang banal na espiritu na ibinigay ng
Diyos, at nais niya rin na makamit ito. Ngunit ang kaniyang dahilan
ay hindi dahil sa itinuturo ng mga apostoles, tungkol sa kamatayan
at pagkabuhay na maguli ni Hesu-Kristo o sa mga bagay na itinuro
ni Kristo. Gusto niya lang ng kapangyarihan na tulad nito para lang
maidagdag niya sa kanyang mga nalalaman sa pagsasalamangka.
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Si Simon ay matagal na ring nag-aaral ng karunungang-itim at
nagpapasailalim sa impluwensya at kapangyarihan ng demonyo.
Sapagkat masigasig niyang pinagaralan ang masasamang gawaing
ito, at kusa niyang ibinigay ang sarili niya para dito, madali siyang
pasukin ng mga demonyo na di gaya ng ibang mga tao.
Dumating sa punto na sa dami ng kanyang mga narinig ay gusto
niya na talagang makamit ang kapangyarihan na ito na alam niyang
talagang tunay. Sinuhulan niya ng pera ang mga apostoles para
makamit niya ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Pagkasabi
niya nito, siya ay tahasang pinagalitan ng mga ito at pinalayas.
Hindi nito napigilan si Simon na isama ang kanyang mga natutunan
sa kanyang dating pinaggagagawa. Siya ay nagpatuloy sa kaniyang
paglalakbay at lalo niya pa itong pinalawak at ginawa niyang relihiyon
ang tema ng kanyang karunungan.
Ginamit ni Simon ang “karunungang itim” na gaya ng dati, ngunit
hinaluan niya ito ng mga turo tungkol sa Diyos, kay Hesu-Kristo at iba
pang mga kwento na natutunan niya sa mga disipulos. Ipinalabas niya
na ang mga ito ay sarili niyang karanasan at siya ay nakasama mismo
ni Hesu-Kristo. Ang mga tao ay pawang mas napaniwala sa kanyang
mga salaysay kaysa sa katotohanan na itinuturo ng mga apostoles.
Ang kanyang bagong itinuturo at pamamaraan ay lalong nagbigay
sa kaniya ng paghanga, katanyagan, kayamanan at mas maraming
tagasunod nang higit pa kaysa dati.
Ang kanyang bagong relihiyon at mga paniniwala ay mas tanggap
ng mas maraming tao kaysa yaong sa mga apostoles dahil sa paggamit
niya ng ilang katotohanan na kasama ng mga dati na niyang itinuturo.
Dati na siyang nagpapakilala na isang pinuno ng relihiyon na may
kapangyarihan at impluwensya, ngunit kadalasan ito ay sa paggamit
ng mga paniniwala ng mga pagano at pagsamba sa mga diyos na
kalat sa Samaria. Ipinagsama niya ang mga kaugalian at paniniwala
ng mga Pagano sa mga kwento tungkol kay Hesu-Kristo at sa Diyos
ng mga Hebreo.
Dahil sa palipat-lipat siya ng lugar, kapag umaalis siya ng isang
lugar, mayroong pumapalit sa kanya, na nagsasagawa ng mga ito. Ang
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mga ito ay maaring ipagpatuloy ang kanyang gawain sa sarili nilang
istilo ng pagtuturo, ngunit laging pareho ang kanilang layunin na
magpayaman, magkaroon ng impluwensya sa pulitika, maging sikat,
dahil karamihan naman sa kanila ay may mga pamahiin tungkol sa
relihiyon, na gaya ng mga nakaugalian ng mga Pagano. Dahil sa ang
karamihan sa kanila ay dati nang may mga kaugaliang pagano, ang
pagdagdag ng mga bagay na tungkol kay Hesu-Kristo at mga kwento
ng mga apostoles ay lalo lang ito na naging kaakit-akit para sa mga tao.
Ang mga kaugalian ay inihalo sa mga seremonya o ritwal ng
pagsamba na tulad ng mga pinaggagawa sa pagsamba ng mga diyos na
gaya ni Baal. Ang mga ritwal na mga ito ay naitago sa mga malalaki at
makukulay na mga seremonya at suotin, at laging may mga simbolo o
rebulto na may taglay na kapangyarihan, na para bang anting-anting o
di kaya’y susi para makausap ang Diyos, si Hesu-Kristo, o mga “santo”
na nasa langit. May mga naniniwala rin sa mga anting-anting na may
malakas na kapangyarihan para mapagbigyan ang iyong kahilingan.
Ang mga grupong ito, sa katunayan ay nagsimulang tawagin ang
sarili nilang Kristiyano. Pagtagal ng panahon, may mga iba pa, na
kumilala kay Simon bilang pinuno ng mga apostoles, na tinawag nilang
si Simon Pedro. Noong bandang 150 A.D. dalawang magkaibang grupo,
ang kapwa naniniwala na sila ay Kristiyano. Gayunpaman, iisa lang
ang nanatili sa tawag na Iglesia ng Diyos at nagpatuloy sa mga tunay
na turo ni Hesu-Kristo at ng mga apostoles.
Ang huwad na kilusan ay nagturo “tungkol kay Kristo” at hindi
ang kaniyang itinurong dapat nilang paniwalaan, dapat nilang sundin
at dapat nilang gawin. Ang huwad na kilusang ito ay sumailalim sa
isang patuloy na pagbabago ng kaniyang sarili sa mga sumunod na
isang daang taon. Hindi nagtagal at ito’y nagsimulang makilala sa
buong mundo, bilang pampamahalaang relihiyon ng bayan --- at ang
pampamahalaang relihiyon sa buong imperyo.
Herbert W. Armstrong
Ang susunod na kabanata ay tatalakayin ang mga pangunahing huwad
na doktrina na naging pampamahalaang relihiyon ng bayan, pero
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sa ngayon ay kailangang lang na tandaan na nagkaroon lamang ng
iisang Iglesia na nakapagpatuloy umiral simula nang ito’y maitatag
noong 31 A.D. Ito ay ang Iglesia ng Diyos na kung saan ang Diyos at
si Kristo ay nagbigay ng isang lahi ng mga apostoles na mamumuno
dito. Ang Iglesiang ito ay hindi kailanman namatay kahit ilang beses
na itong sinubukan ni Satanas na puksain.
Sa aking salaysay na naibigay sa simula ng kabanatang ito, na
tungkol sa pagkakatawag sa akin, ang Diyos sa wakas ay nabuksan
din ang aking isipan para maintindihan ang mga aral ng apostol na
ibinigay niya sa Iglesia. At gaya ng aking nabanggit, ito ay si Herbert
W. Armstrong.
Bagama’t marami, sa iba’t-ibang panig ng mundo ang nakakakilala
sa kanyang pangalan, dahil sa Plain Truth Magazine, at sa kaniyang
programa sa radyo at telebisyon na “The World Tomorrow,” karamihan
ay hindi naintindihan kung sino talaga siya. Bagaman, siya ay natukoy
bilang isang apostol, ang mga tradisyunal na Kristiyano ay hindi
siya kinilala bilang isang tunay na apostol ng Diyos, na gaya ng mga
orihinal na labindalawang apostoles.
Ang Iglesia ng Diyos ay nanatiling maliit kung ikukumpara sa
ibang relihiyon sa mundo. Ang Iglesia sa kapanahunan ni Ginoong
Armstrong ay lumaki hanggang mga 130,000 kasama ang mga bata.
Ang mga iglesia ng tradisyunal na Kristiyano, na may bilang na
mga dalawang bilyon na katao sa panahong iyon, ay galit sa Iglesia
ng Diyos kapag makakaharap nila ang mga itinuturo nito, dahil sa
kinamumuhian nila ang mga doktrina nito.
Ang mga aral ng Iglesia ng Diyos ay hindi kailanman naging
kilalang kilala. Bagkus, karamihan ay kinamumuhian ang mga tunay
na aral ng Diyos, ni Hesu-Kristo at ng Iglesia ng Diyos, simula ng
maitatag ito ng 31 A.D. Karamihan ng poot dito ay ibinaling sa mga
miyembro, pero ang puntirya ng sama ng loob at galit ay una sa lahat,
nakalaan sa liderato ng Iglesia, sapagkat sila ang dapat sisihin kung
bakit may mga kasapi sila ng dahil sa kanilang mga itinuturo.
Sa orihinal na labindalawang apostoles, mayroon lamang isa na
pinaniniwalaan na namatay sa katandaan, at yaon ay si Juan. Siya ay
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itinatayang nabuhay hanggang lampas otsenta o maaaring higit pa,
ngunit walang nasabi talaga tungkol dito. Siya ang sumulat ng isa
sa mga apat na ebanghelyo, ang Aklat ni Juan at una, pangalawa, at
pangatlong Juan.
Gayunpaman, si Juan ay nagsulat ng isa pang aklat na tumututok
sa mga huling kaganapan sa dulong panahon ng pangsariling
pamamahala ng tao sa mundo. Ang Diyos at si Hesu-Kristo ang
nagbigay ng kakayahan na makita sa isip, ang ilan sa mga hinulaang
kaganapan na para sa hinaharap at ang mga ito ang aklat na Apocalipsis
ni Juan. Ang lahat na nakasulat sa aklat ng Apocalipsis ni Juan ay
ibinigay sa kanya, sa isla ng Patmos, kung saan siya ay napiit ng kung
gaano katagal ng mga Romano. Si Juan ay kakaiba sa lahat ng mga
apostoles, sapagkat wala sa mga orihinal na apostoles ang nahirang
na maging isang propeta at isang apostol.
Gayunman, kung tungkol sa lahat ng iba pang mga orihinal na
apostoles ang paguusapan, ang paniniwala ay lahat sila ay nakulong ng
isa o higit pang beses, at lahat ay pinapatay ng ayon sa kagustuhan ng
pamahalaang Romano at liderato ng mga Hudeo, gaya ni Hesu-Kristo.
Bago pa man pinapatay si Hesu-Kristo, si Juan na nagbabawtismo, ay
pinugutan ng ulo, at siempre, si Esteban ay pinatay, noong katatatag
pa lang ng Iglesia. Sinasabi rin na si Herod ang pumatay kay Hayme,
na kapatid ni Juan, sa pamamagitan ng espada.
Si Pablo, ang apostol ng mga Hentil, ay ginulpi, pinagbababato,at
ikinulong bago siya ipinapatay. Sa totoo lang, simula pa noon ay
kinamumuhian na ng mga tao ang mensahe ng mga apostoles at
mga guro. Marami pang ibang mga pinuno ng Iglesia ng Diyos ang
ipinakulong at pinapatay.
Sa mga panahon na iyon, nang ako ay tawagin, si Ginoong
Armstrong ang apostol ng Diyos. Namatay siya noong Enero ng
1986, ngunit hanggang ngayon, marami ka pa ring mababasa sa
internet na mga nakasulat na nagpapakita ng matinding galit nila
kay Ginoong Armstrong. Karamihan ng mga isinulat laban sa kanya
ay mga salaysay na inimbento, binaliktad, binaluktot at pawang mga
kasinungalingan lamang, tungkol sa kanya at sa kanyang buhay. Pero,
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ang nakapagtataka, karamihan sa mga bumabasa ay “pipiliin” pa na
paniwalaan ito, sapagkat ang isipan nila ay laban sa kanya, nang dahil
sa mga doktrinang itinuro niya, sa mga katotohanan tungkol sa Diyos
na kanilang ayaw tanggapin.
Marami sa mga nagsulat ng salaysay sa internet ay mga naging
bahagi ng Iglesia ng Diyos, minsan ngunit sa katagalan ay tinalikuran
na nila ito, gaya ng sinabi ng Diyos at ni Kristo na mangyayari. Ito
yaong mga nabigyan ng pagkakataon, at na-anyayahan ng Diyos, na
makapasok sa isang panibagong paglikha, ngunit pagtagal-tagal
ay nakuha nilang tanggihan ang ibinibigay at itinuturo ng Diyos.
Tinalikuran nila ang pagmamagandang-loob at tulong na ipinakita
ng Diyos sa kanila.
May iba sa kanila, na sumobra sa sama ng loob at poot, at nagawa
nilang parisan ang ginawa ni Satanas, ang maging buo sa isip na
labanan ang Diyos. Ang Diyos ay hindi pipilitin ang sinuman na
tanggapin ang Kaniyang pamamaraan sa buhay kung ayaw nila, kahit
na tanggapin nila ang Kanyang paanyaya sa una, at magbago ang
kanilang isip; malaya silang pipili ng gusto nila. Hindi makukumpleto
ang paglikha sa isipan ng tao na ayaw nito.
Si Ginoong Herbert W. Armstrong ay inalagaan ng Diyos upang
maging isang apostol sa Kaniyang Iglesia at maisakatuparan ang
isang partikular na hula, na patungkol sa dulong panahon. Ito ay may
kinalaman sa ibinigay ni Hesu-Kristo sa kanyang mga disipulos, na
palatandaan na magaganap bago siya muling makabalik sa mundo.
Tinanong nila si Kristo, “Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang
mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito [ang
tanda ng kanyang pagparito sa kanyang Kaharian bilang Mesiyas]
at ng katapusan ng sanlibutan?” [salitang Griyego ‘kapanahunan’ na
ginamit sa konteksto ng ‘kapanahunan’ng pangsa-riling pamamahala
ng tao] ( Mateo 24:3 )
Naniniwala ang mga disipulos na ang mga kaganapang ito ay
matutupad sa kanilang buhay, at si Hesu-Kristo ang maluluklok na
tagapamahala ng buong mundo. Wala silang kaalam-alam na siya ay
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papatayin muna, bago mabuhay na maguli bilang espiritu, at saka
mananatili sa langit na katabi ng Diyos sa mga susunod na 2,000 taon.
Kahit na noong pinatay na si Hesus, ay naniniwala pa rin sila, na siya
ay magbabalik sa kanilang kapanahunan.
Alam ni Ginoong Armstrong na mayroong partikular na berso,
sa banal na kasulatan, na hula para sa kanya at may pangunahing
gawain na ibinigay ang Diyos na kailangan niyang tuparin. Madalas
niyang banggitin ang pinagagawa sa kanyang ito, at ang partikular na
berso, dahil Diyos ang nagbigay nito sa kanya, para alam niyang ito
ay kailangan niyang tuparin. Sigurado siya na ito ang pinagagawa sa
kanya ng Diyos, gaya rin ng bawat isang katotohanan na sa kanya ay
ibinigay. Alam niya kung saan ito nanggaling, at ito’y galing sa Diyos.
Paano siya nakakaseguro at taimtim ang paniniwala sa mga bagay
na ito. Mas madali segurong maintindihan kung bakit nakatitiyak
at naniniwala ng husto sa kanilang itinuturo ang mga orihinal na
apostoles, nang dahil sa kanilang karanasan na makasama at maturuan
mismo ni Hesu-Kristo. Maski si Pablo ay may makapangyarihan na
karanasan, na nagpabago sa kaniya nang siya ay bulagin at kausapin
ni Hesu-Kristo, kahit na wala sa harap niya mismo si Kristo nang
mangyari ito, dahil nasa langit nga ito.
Kaya paano naman si Herbert W. Armstrong? Mayroon siyang
kakaibang “kaalaman” dahil nga sa kasasabi lang natin na paraan,
kung paano deretsahang nakikipag-usap ang Diyos sa ating isipan.
Ang alam ng tao ay kailangang makarinig ng boses, makakita ng
anghel o makita si Hesu-Kristo, kapag nais ng Diyos na magbigay ng
tagubilin o katotohanan sa Kaniyang mga tagapaglingkod. Ganito
ang mga pisikal na mangyayari sa isip ng tao. Ngunit, hindi ganito
ang paraan kung paano makipag-ugnayan ang Diyos sa Kanyang mga
apostoles at mga propeta.
Totoo, gaya ng nasabi sa aklat ng Hebreo, na ang Diyos ay nakikipagusap sa mga propeta, sa iba’t-ibang pamamaraan, sa kahabaan ng
panahon. Si Moises ay nakaranas na pakinggan ang tagubilin ng Diyos,
na nagmula sa isang umaapoy na puno. Si Abraham ay sinabihan ng
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Diyos, nang siya ay may nakausap na tao. Hindi Yaon ang Dakilang
Panginoon. Ginamit lang ng Diyos ang nilalang na iyon, para mabisita
si Abraham.
Ang Diyos ay nagpakilala naman sa iba, bilang punong-pari na si
Melchizedek at sa iba naman ay pinadala Niya si Miguel na Arkanghel.
Mayroon pang isang kwento, na may pinasabi ang Diyos sa bibig ng
isang asno o buriko.
Pero, para sa karamihan, magmula sa mga disipulos, ang Diyos ay
nakikipag-usap ng diretso sa isip ng tao. Para sa karamihan ng nasa
Iglesia, ganito rin ang paraan na ginagamit Niya para ipaalam ang
katotohanan at espirituwal na kahulugan para sa mga tinawag Niya.
Para sa mga apostoles ay mas higit pa dito sapagkat binibigyan Niya
rin sila ng mga tagubilin, at matalas na pakiramdam para malaman
nila ang kanilang gagawin, bukod sa simpleng pag-intindi ng mga
salita, para mabigyan nila ng gabay ang Iglesia, sa paraan na sila ay
ginagabayan ng Diyos at ni Hesu-Kristo.
Ang buhay ni G. Herbert W. Armstrong ay puno ng mga karanasan,
kung saan ipinapahiwatig ng Diyos sa kanya ang nais Niyang maisagawa
o kung ano ang Kaniyang saloobin. Gaya ng nasa banal na kasulatan;
alam niyang ito ay para sa kanya at tungkol sa pinagagawa sa kanya
ng Diyos na kailangan niyang tuparin. Narito ang berso, na madalas
niyang banggitin bilang kaniyang gawain:
“At ipangangaral ang evangeliong ito ng Kaharian, sa buong
sanglibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa; at kung
magkagayo’y darating ang wakas.” ( Mateo 24:14 )
Mas maganda, kung idadagdag natin dito kung paano ipinakalat
ng Diyos ang ebanghelyo ( ang magandang balita ) ng tunay na
pamamaraan sa buhay ng Diyos at ng Kaharian ng Diyos.
Gaya ng nabanggit na, ito ay isinagawa sa isang mabisang paraan
ng pag-iimprenta ng mga babasahin, na ipinamimigay na libre, sa lahat
ng may gusto nito, at sa pamamagitan ng mga programa sa radyo at
telebisyon. Subali’t may isa pang paraan na binuksan ng Diyos para sa
kanya, para umabot ito sa ibang lugar ng mundo, at iyon ay isinagawa
ng diretso sa mga pinuno ng sanglibutan, na siyang mananagot sa
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kani-kanilang mga mamamayan - mananagot sa harap ng Diyos. Ito
ay kasama rin sa katuparan ng Mateo 24:14.
Malamang ay hindi mo pa narinig ang tungkol sa taong ito, na
naatasan ng Diyos at ni Hesu-Kristo na may dapat na isagawa bago
magsimulang mangyari ang mga kaganapan ng dulong panahon, sa
simula ng pagbibilang sa pagbalik ni Hesu-Kristo. Simula nang mamatay
siya, marami nang hula sa Apocalipsis ni Juan ang naisakatuparan.
Ang mga kaganapang ito ay hindi nasaksihan ng mundo, kundi ng
Iglesia ng Diyos. Yaon ay para bagang nagbabago, magsimula noong
2008, nang magsimula nang maisakatuparan ang mga pisikal na
pangyayari. Kaya tingnan natin kung ano ang isinagawa ng Diyos
sa pamamagitan ng Kanyang napiling apostol na tutupad sa hula ng
Mateo 24:14.
Bagama’t maraming natanggap na parangal si G. Armstrong mula
sa mga pinuno ng iba’t-ibang bayan, na marami ay napalapit na rin
ng husto sa kanya, nakuha pa rin nilang tanggihan ang ebanghelyo
ng Kaharian ng Diyos, na dinala niya para sa kanila.
Sa nakalipas, Si G. Armstrong ay may natanggap na kakaibang
gantimpala, galing kay King Leopold III ng Belgium. Isa itong relo na
ginawa mula sa bala ng kanyon na nakuha ni King Leopold I, sa isang
lugar na pinaglabanan noong WW I. Si King Leopold ay nagpagawa
ng apat na relo, mula sa nasabing bala ng kanyon, at nais niya itong
ipamigay sa apat na tao, na sa tingin niya ay may pinakamalaking
nagawa para magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Wala siyang
alam na karapat-dapat tumanggap ng pang-apat na relo, kaya ipinasa
niya ito sa kaniyang anak, na siyang pumili kay G. Armstrong para
makuha ito.
Si G. Armstrong ay binansagan na “embahador na walang
katungkulan para sa kapayapaan ng mundo.” Dinala niya ang mensahe
ng ebanghelyo kay Prince Mikasa at sa iba pang mga miyembro ng
parlamento ng Hapon. Si Emperor Hirohito ay pinarangalan si Herbert
W. Armstrong ng Order of the Sacred Treasure, Second Class - isa
sa pinakamataas na parangal na maibibigay sa isang dayuhan sa
Hapon. Sa loob ng panahon na tumagal ng dalawang dekada, pitong
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sunod-sunod na Punong Ministro ng Hapon ang nagturing sa kanya
na isang malapit na kaibigan at tagapagpayo. Ang iba pang miyembro
ng parlamento ng Hapon ay tinuring siyang ama. Ngunit wala rin sa
kanilang tumanggap ng mensahe ng padating na Kaharian ng Diyos.
Si G. Armstrong ay naging malapit na kaibigan nina King Hussein
ng Jordan, King Bhumibol Adulyadej at Queen Sirikit ng Thailand, at
mga Punong Ministro ng Israel na sina Golda Meir at Menachim Begin.
Ang iba pang naging kaibigan niya ay sina Presidente Anwar Sadat ng
Ehipto, Presidente Jomo Kenyatta ng Kenya, Emperor Haile Selassie ng
Ethiopia, Mayor Teddy Kollek ng Jerusalem at si G. Nagendra Singh,
mahistrado ng World Court sa The Hague, Netherlands.
Si Herbert W. Armstrong ay madalas ring makipagkita sa iba pang
mga pinuno tulad nina Margaret Thatcher, Punong Ministro ng United
Kingdom, King Juan Carlos ng Espana, Presidente Hosni Mubarak ng
Ehipto at Punong Ministro ng India, na si Indira Ghandi. Ngunit, sa
lahat ng mga pinunong ito ng mundo, wala ring tumanggap ng dinala
niyang mensahe ng malapit nang parating na Kaharian ng Diyos.
Hinandugan rin ni Presidente Ferdinand E. Marcos si G. Armstrong
ng Presidential Merit Medal dahil sa kanyang malakas na impluwensya
para pakilusin ang mga tao patungo sa paglikha ng isang mapayapa
at makatarungan na lipunan. Nakatanggap din siya ng parangal na
“Commander of Our Most Noble Order of the Crown of Thailand.”
Pero, wala rin sa kanilang tumanggap ng mensahe ng malapit nang
parating na Kaharian ng Diyos.
Ang iba pang mga pinuno na nakaharap na niya ay sina Presidente
Allende ng Chile, Presidente Suharto ng Indonesia, Presidente Nguyen
Van Thieu ng South Vietnam; inimbitahan rin siya sa Romania ni
Presidente Nicolae Ceausescu. Si G. Armstrong ay nakipagkita na rin
kay Deng Xiaoping ng Tsina, at siya ang unang pinuno na Kristiyano
na bumisita sa liderato ng Tsina, kahit na hindi ito naibalita sa mundo.
Sa kauna-unahang pagkakataon, ay nagbigay siya ng talumpati para sa
mga pinuno ng 76 na bansa sa People’s Great Hall sa Beijing. Nagsalita
siya tungkol sa landas patungo sa tunay na kapayapaan, at kung bakit
hindi ito makamtan ng tao.
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Si Herbert W. Armstrong ay nakatanggap ng marami pang ibang
karangalan at bumisita sa marami pang ibang pinuno sa mundo, ngunit
ito ay hindi man lang napansin ng mga taga Kanluran na mga bansa,
kung saan siya talaga pinapadala ng Diyos para ihatid ang Kaniyang
mensahe. Mapapansin rin na isang partikular na bansa, kung saan siya
ay pinadala, ang hindi man lang kumilala o nagbigay ng importansya
sa kanya. Ito ay ang Estados Unidos ng Amerika, na siyang magiging
sentro ng malalagim na pangyayari sa huling yugto ng dulong panahon.
Sa bandang huli ng dulong panahon, tinupad ng Diyos ang isang
pangako na gagawin Niya ang mga tao na ito na pinakamayaman at
pinakamakapangyarihan na bayan na matutunghayan ng mundo. Isa
itong pangako na tinupad ng Diyos para sa isa sa mga magkakapatid
- isa sa mga tribo - na nabanggit na noong una, subali’t sa kabila ng
mga biyayang mga ito, tinanggihan pa rin nila ang ipinadala sa kanila
ng Diyos.
Ang Huling Apostol
May konting katagalan rin, makalipas na mamatay si Herbert W.
Armstrong noong 1986, na hindi nagkaroon ng apostol ang Iglesia.
May isang umupo bilang pinuno ng Iglesia, na isang ministro, ngunit
hindi siya naging isang apostol. Marami pang isasalaysay tungkol sa
kanya at sa kaniyang gagampanang papel na hinulaan sa banal na
kasulatan, sa dulo ng panahon, na siya ang magiging pangalawa at
huling nilalang na kikilalanin bilang “anak ng kapahamakan.”
Ang unang “anak ng kapahamakan” ay si Judas Iscariote, na isa
sa mga orihinal na labindalawang disipulos, na siyang nagkanulo kay
Hesu-Kristo kaya siya dinakip noong gabi ng Paskuwa. Ngunit sinadya
ng Diyos na magkaroon ng labindalawa na makakasama ni Hesus, para
matunghayan nila ang kanyang mga itinuturo at lahat pa ng kaniyang
ginawa noong panahong iyon ng kanyang pagtuturo. Kaya si Judas
ay hinalilihan ng isa ring tao, na nakasama ni Hesu-Kristo at ng iba
pang mga disipulos noong mga panahon na iyon.
Ang Iglesia ng Diyos ay ginawang korporasyon at pinalista sa
pangalan na “Worldwide Church of God.” Sa loob lamang ng siyam
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na taon, ang taong ito, na namumuno sa Iglesia, kasama ang ilan
pang mga nanunungkulan dito ay nagtulong-tulong na wasakin ang
halos lahat ng Iglesia. Ito ay nangyari nang walang halos nakapuna
sa buong mundo, dahil hindi nila kilala ang tanging tunay na Iglesia
ng Diyos. Atin pa itong tatalakaying muli, ngunit ang kaganapang ito
ang pangunahing palatandaan na ibinigay ni Hesu-Kristo sa Mateo 24,
tungkol sa kaniyang pagbabalik. Ito ay isang kaganapan na nangyari
sa Iglesia, na siyang simula ng “ pagbibilang” ng mga partikular na
mga araw at partikular na mga kapanahunan, na hahantong sa muling
pagbabalik ni Hesu-Kristo. Ang pagbibilang na iyon, kasama ang lahat
na mga petsa ay ipapaliwanag sa huling kabanata.
May mga tao na bumabanggit ng sinabi ni Kristo, nang minsan
ay magsabi siya tungkol sa kanyang pagbabalik. May ibinigay siyang
pahayag, na walang sinuman ang nakakabatid kung anong araw o
anong oras. Ang dahilan kung bakit nila ito madalas gamitin ay gusto
lang nilang manira, mangutya at magtaboy ng mga tao, para walang
makikinig sa ibinigay sa akin na dapat sabihin, gaya ng simula pa noon.
Ngunit, hindi naman nila talaga naiintindihan ang ibig sabihin ng berso
na ito at kung ano ang ipinapahayag ng iba pang mga berso na nasa
banal na kasulatan tungkol sa bagay na ito. Titingnan natin lahat ito.
Nang maganap ang hulang ito, may pangalawang “anak ng
kapahamakan” na nagkanulo kay Hesu-Kristo at ang Unang Tatak ng
Paghahayag ay nabuksan. Ito ang naging sanhi ng pagkahiwa-hiwalay
ng Iglesia sa buong mundo. Nang mangyari ito noong ika-17 araw ng
Disyembre, 1994, ang pagbibilang para sa muling pagbabalik ni Kristo
ay nag-umpisa na. Sa loob ng mga susunod na tatlo hanggang apat na
taon, ang orihinal na Iglesia ay nagkawatak-watak at nahati-hati ng
higit sa 600 na iba’t-ibang mga pangkat. Subali’t iisang pangkat lang
ang magpapatuloy na tunay na Iglesia ng Diyos.
Bamalik tayong muli sa simula ng kabanatang ito. Bumalik ako
sa gawain na hindi ko nakasanayan, ang pagsasalaysay ng tungkol sa
aking sarili. Ngunit, ito mismo ang utos sa akin ng Diyos.
Nang isulat ko ang unang aklat, The Prophesied End-Time, na
nailathala noong 2004, ipinaalam sa akin ng Diyos na kailangan kong
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ipahayag, na ako ay ginawang propeta ng Diyos at ni Hesu-Kristo,
para sa Iglesia. Hindi ko talaga gustong gawin ito, at matagal rin
akong tumanggi, hanggang sa maunawaan ko na wala talaga akong
magagawa, kundi sundin ang pinagagawa ng Diyos.
Simula nang ako ay pumasok sa Iglesia noong 1969, alam ko na
wala pang naging propeta sa Iglesia ng Diyos, noong mga panahon na
iyon. Ito ay parang isang salita na banyaga para sa Iglesia, at karaniwan
ay iniuugnay lamang sa mga sinaunang propeta tulad nina Ezekiel,
Isaias, Jeremias at iba pang mga propeta na pinili ng Diyos, mga ilang
daang taon na ang nakalipas. Bagama’t si Juan, na kasama ng mga
orihinal na apostoles, ay isang propeta, ang tingin sa kaniya kadalasan
ng Iglesia ay isa lang siyang apostol. Mula noong panahon ni Juan,
hindi na kinailangan ng Diyos na maglagay ng tao sa ganitong pwesto,
hanggang sa ibinigay Niya ito sa akin para maisulat ko yaong aklat.
Kahit ganoon na nga, ayaw ko pa rin na aminin na ako’y isang ganap
na propeta, kundi isang propeta na may ibang pakahulugan, gaya ng
naisulat sa likod ng aklat tungkol sa akin: “Pagkatapos noong 1997,
siya ay tinawag para maging isang propeta para sa dulong panahon na
ito. Isang propeta, na ibig sabihin, ay isa na nabigyan ng inspirasyon
para makabatid ng pakahulugan ng naitalang mga hula sa banal na
kasulatan.”
Sa paglipas ng panahon, aking napagalaman at akin na ring
natanggap ang katotohanan, na ako nga ay isang ganap na propeta
ng Diyos. Marami na akong nakitang mga bagay na ibinibigay sa akin
ng Diyos, para malaman ko na isang ganap na propeta lamang ang
makakagawa ng mga ito. Gayunpaman, yaon ay hindi naging madali
para sa akin, sapagkat hindi mapalagay ang aking kalooban. Isa pa,
hindi ko lubos na maisip na ginawa pala Niya akong isang apostol
ng Kaniyang Iglesia, bago pa man Niya ako ginawang isang Propeta.
Ang Diyos ay may hinirang na isang huling apostol, na mamumuno
sa Iglesia para mailayo ito sa kapahamakan na nagsimula noong
Disyembre ng 1994. Ako ang naatasan na mamuno sa mga natitirang
kasapi ng Iglesia, na magpapatuloy hanggang sa mismong pagbabalik
ni Hesu-Kristo.
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Kaya tama, ako ay kapwa isang apostol at isang propeta ng Diyos at
ni Hesu-Kristo para sa Iglesia ng Diyos, at sa sanlibutan, sa huling yugto
ng dulong panahon. Ako ang kahuli-hulihang apostol sa kapanahunang
ito ng pansariling-pamamalakad ng tao sa mundo.
At higit pa dito, ako rin ang kapilas ni Juan, na siyang sumulat ng
aklat ng Paghahayag .
( Apocalipsis ni Juan ) Siya rin yaong isa pang tanging apostol
na inatasan rin ng Diyos na maging propeta. Si Juan ang sumulat ng
aklat, ngunit hindi niya naunawaan ang paghahayag na nilalaman
nito. Hindi ito para sa kanyang kapanahunan, kundi para sa dulong
panahon na hahantong sa pagbabalik ni Hesu-Kristo sa Kaharian
ng Diyos na maghahari sa buong sangkatauhan ng isang libo’t isang
daan na taon.
Tulad ni Juan, na nakakulong sa isla ng Patmos nang bigyan siya
ng inspirasyon para isulat ang aklat ng Paghahayag ( Apocalipsis ),
ako rin ay nakakulong ngayon habang isinusulat ko ang aklat na ito.
Ang pamahalaan ng Estados Unidos ay hinatulan ako sa salang,
pag-iwas sa pagbabayad ng buwis. Ano man ang aking sabihin, ang
tao ay mamimili ng gusto nilang paniwalaan. Nasabi ko na ang nais
kong sabihin sa “website” ng aklat. Wala na ring silbi na ipaliwanag,
ang lahat na kanilang binaluktot at binaligtad na katotohanan. Diyos
na ang bahala, pagdating ng araw.
Gayunman, mayroon lang akong idadagdag pa na kaunti. Simula
nang ako’y tawagin sa Iglesia noong 1969, ako ay naging tapat sa
pagbabayad ng buwis na para sa pamahalaan na gaya ng pagsunod ko
sa Diyos sa pagbabayad ng aking mga ikapu at mga handog. Hindi ako
naging mapanlinlang sa pagtutuos ng kabayaran ng mga ito. Sinabi ni
Hesu-Kristo na ibigay mo kay Sesar ang para kay Sesar ( buwis para
sa pamahalaan ), at ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Lagi kong
ginagawa ang mga ito sa tama at tapat na paraan.
Isinulat ni Juan ang aklat ng Paghahayag, ngunit ang Diyos naman
ay sa akin ibinigay ang pagpapaliwanag ng buong pakahulugan ng
naisulat sa aklat na ito. Ang Diyos ay may ibinigay ring pangunawa
kay Herbert W. Armstrong tungkol sa ilang partikular na bahagi
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ng Paghahayag, na may kinalaman sa malaking huwad na iglesia at
sa pangwakas na pagkabuhay ng Imperyo Romano ng Europa. Ito
ay nagkaroon na ng anim na naunang mga pagkabuhay na madalas
tawagin na mga pagkabuhay ng lumang Banal na Imperyo Romano.
Ang ika-anim na pagkabuhay ay sa ilalim ng pamumuno ni Hitler
noong Pangalawang Pandaigdigang Digmaan, WW II. Isa pa ang
nahulaan na tatayo at ito ay binubuo nitong nakalipas na 66 na taon
na ngayon. Ito ay hinulaan na bubuoin ng sampung mga bansa na
magiging pangwakas na kaanyuan ng Estados Unidos ng Europa.
Marami pang masasabi tungkol sa lahat ng mga ito, ngunit ang
aking mga karanasan bilang isang ministro ng Diyos ay kasunod
lang ng berso na kinikalala ni G. Armstrong na kaniyang gawain o
komisyon. Hindi na siya lumampas sa bersong yaon, sapagkat iyon ay
para sa iba nang panahon. Ang kasunod na berso ay kung saan ang
aking karanasan at gawain ay nagsimula, at nagpatuloy ito sa mga
bersong sumunod.
Gayunpaman, ang gawain na ibinigay sa akin ay tinalakay na
ng sapat sa Aklat ng Paghahayag. Ito ay kapwa nasa ika-10 at 11 na
mga kabanata. Tinalakay sa Apocalipsis 10, ang salaysay tungkol sa
“maliit na aklat” na nasa kamay ng anghel, na ibinigay kay Juan para
kainin niya. Ang “maliit na aklat” ay naglalaman ng naisulat tungkol
sa Pitong Kulog. Si Juan ay hindi pinayagan na itala ang anumang
naisulat tungkol sa yaong mga Pitong Kulog, ngunit ang mga yaon ay
ibinigay sa akin ng Diyos para isulat at ipahayag. Ang lahat ng ito ay
tatalakayin sa iba pang kabanata.
Ang Apocalipsis 11 ay isang hula tungkol sa dalawang propeta ng
Diyos, na tatapos sa Kaniyang gawain na hahantong ng tuluyan sa
pagbabalik ni Hesu-Kristo. Ang pangunahing gawain ng dalawang
taong ito ay matatapos sa loob ng tinukoy na haba ng panahon. Ito
ang ika-pito at panghuling panahon na may bilang na 1,260 araw
na kasama sa pagbibilang sa pagbabalik ni kristo. Ang dalawang
propeta na mga ito ay tinatawag din na dalawang saksi ng Diyos
para sa dulong panahon. Ako yaong isa, at ang aking asawa, si Laura,
yaong isa pa.
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Ang dakilang plano ng Diyos ay tungkol sa “pamilya.” Ang tunay na
ibig sabihin nito at ang kasiyahan sa buhay na mararanasan sa pamilya
- kapwa sa pamilya ng tao at sa pamilya ng Diyos - sa karamihan ay
nawala na noong simula pa lamang, nang talikuran ni Eba at Adan
ang Diyos, at ang buong mundo ay sumunod sa ganitong gawi noon
pa man. Sa Milenyo, isa sa pangunahing layunin ng Diyos ay ang
pagtatatag muli ng kung anuman ang nawala, at pagpala sa pamilya.
Ang Diyos ay nakipag-ugnayan kay Abraham, Sarah at sa kanilang
pamilya. Ang lahi nilang iyon ang nakilala bilang Bayan ng Israel.
Ito ay isang pisikal na bayan, ngunit ang karamihan ng mga hula sa
Israel ay tungkol sa isang nililikha ng Diyos na espirituwal. Ito ay
bubuoin ng lahat ng lahi ng tao. Ito ay kadalasan na tinutukoy bilang
“Israel ng Diyos,” na tungkol sa pamilyang ipinanganak na espiritu,
na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pisikal na Israel
ay hindi sumunod sa pamamaraan ng Diyos, ngunit ang espirituwal
na isa ay susunod.
Ang punto ng Diyos, sa pakikipag-ugnayan kina Abraham at Sarah
ay para ipakita Niya ang Kaniyang dakilang hangarin na tumulong
sa mga pamilya, nang simulan Niyang gamitin ang isang pisikal na
pamilya, upang makalikha ng kasunod nitong mas mahalaga nang
malayo na pamilya. Ang “pamilya” ang pinaghahandaan ng Diyos na
pagkalooban ng biyaya sa Milenyo. Inihahanda ang malaking pagbabago
na gagawin sa pamilya at sa lipunan. Isa sa mga nakakapasigla ng husto
ay ang ipinahayag ng Diyos nitong mga huling taon.
Ang Genesis ay nagbibigay ng salaysay ng kung papaano ang
naunang dalawa, sina Adan at Eba, ang magiging unang pamilya na
mabibiyayaan sa karanasan ng buhay, ay hindi sumunod sa Diyos.
Dahil sa kanilang mga kasalanan, ay naisumpa sila, pati na rin ang
mga sumunod na mga henerasyon, na nagpatuloy lahat sa kanilang
likas na pagkamakasarili at kasakiman na umiiral sa lahat ng tao.
Hindi nila sinunod ang pamamaraan ng Diyos, na ibinigay sa kanila,
kung papaano sana dapat mamuhay ang mga pamilya. Bagkus, sila ay
namuhay sa “sarili nilang gawi” na likas na masama. Sinasabi rito na
ang babae ay naisumpa simula noon, kaya sila ay hindi tinatrato na
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kapantay ng mga lalake sa mundo, kundi para lamang mga katulong
at kung minsan ay tinitingnan pa na parang mga bagay lamang na
parausan ng kanilang kalibogan. Ang tao ay masama kaya ipinahayag
ng Diyos, na ang sumpang ito ay sisimulan nang alisin sa Milenyo. Ang
Iglesia ng Diyos ay nagsimula na sa proseso ng pag-aalis ng sumpang ito.
Ang pamilya ay matututo nang tumayo at mamuhay sa paraan na
hinangad ng Diyos para sa kanila, sa simula pa lamang. Ang tunay na
pagsasama ng lalake at babae ay magiging pangkaraniwan na lamang,
at sila ay matututo na gumawa at makibahagi sa buhay na magkasama,
na gaya ng hangad ng Diyos para sa kanila. Ang babae ay hindi na
magiging parang isang katulong lang ng lalake. Ang paghihirap na
iyon ay matatapos na, salamat naman sa Diyos!
Ang asawa ko at ako ay naging magkapareha sa Iglesia ng Diyos,
may 40 taon na ngayon at ako ay nagpapasalamat at masasabi ko na
ito ay bahagya pa lang nagsisimula. Kami ay naglingkod sa Iglesia ng Diyos na magkasama sa pagmiministro, sa
loob ng 34 na taon. Kami ay nabiyayaan ng labis at ngayon ay binigyan
kami ng Diyos ng gawain na magkatulong naming tutuparin. Ito ang
aming komisyon at ito’y isasakatuparan ng Diyos at ni Hesu-Kristo
sa pamamagitan namin; ito ay hahantong sa mismong pagbabalik
ni Hesu-Kristo at sa wakas, sa pagtatatag ng Kaharian ng Diyos sa
ibabaw ng lupa.

Kabanata 4

ANG KATAPUSAN NG
PANLILINLANG

Noong nakaraan ay nasabi na kung papaano nilinlang ni Satanas ang
buong mundo. Ang nakakalungkot nito, dahil na rin siguro sa kawalan
ng muwang, ang karamihan ay hindi nauunawaan ang lalim ng ibig
sabihin ng ganitong pahayag. Ngunit, talagang ito nga ang ibig sabihin
nito, lalo na kung relihiyon ang pag-uusapan. Para sa karamihan ng mga
tradisyunal na Kristiyano, kakaunti lang ang naniniwala na si Satanas
ay isang buhay at aktibong espiritu na nasa paligid lang natin, na
patuloy na nanlilinlang ng tao. Hindi lang siya isang buhay at aktibong
nilalang na masama, kundi, sa totoo lang, tanging Diyos lamang ang
makakapagligtas sa tao mula sa kanyang panlilinlang, sapagkat mas
malakas ng malayo ang kanyang kapangyarihan kaysa anuman na
ating naiintindihan. Si Satanas ay 6,000 taon nang nagsasaayos at
nagpapaganda ng kanyang mga sistema ng panlilinlang ng tao, kaya sa
kapanahunan nating ito, ang mga tao ay naisilang na sa mga ganitong
sistema, kaya sa tingin nila, ito ay tama.
Si Satanas ay sadyang sinungaling, at gaya ng sabi ni Kristo, siya
ang ama ng kasinungalingan. Ito na ang nakasanayan niya. Sa uri ng
kapangyarihan niya at ng mga kasama niyang mga demonyo, isa-isa
man o kapag pinagsama, ay kayang-kaya nilang impluwensyahan
o kung minsan, ay papasukan pa ang mga tao. Ginagamit nila ang
kanilang kapangyarihan sa mga pumapayag na tao o sa mga gustong
gumawa ng kasamaan. Malakas ang kanilang impluwensya sa mga
taong mayabang, makasarili, at sakim sa kayamanan o kapangyarihan,
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sapagkat ang mga taong ito ay mas madaling sumuko sa ganitong
mga impluwensya. Ang mga taong nawawalan ng huwisyo sa isipan,
dala ng pag-aabuso ng droga o alak, o may malalim na karamdaman
ay bukas din sa mga ganitong impluwensya. Ang mga masasamang
nilalang na ito, ay iniimpluwensyahan ang iba, para mahikayat nila
ang mga ito na gumawa ng gusto nilang ipagawa, para lumikha ng
kaguluhan, o magtanim ng kasamaan sa isipan ng tao para sa ganoon
ay isipin nilang sila mismo ang naka-isip nito.
Ang mga ito ay naisagawa na sa mga nakalipas na siglo, sa buhay
ng mga taong naging malakas ang impluwensya sa lipunan at sa bayan.
Ang mga bagay na ito ay madalas mangyari sa mga puno ng relihiyon,
iskolar, manunulat, propesor, siyentipiko at mga puno ng bayan at
kaharian. Ang mga nilalang na espiritu na mga ito ay nakatutok sa
mga taong malakas ang kapangyarihan sa lipunan at sa mundo, at
hindi sa mga taong pangkaraniwan lamang.
Noong unang panahon, Si Satanas ay nagpalaganap ng mga huwad
na paniniwala sa relihiyon na may halo na kaunting katotohanan.
Bagaman ang mga paniniwalang ito ay may kaunting katotohanan,
ang mga ito nama’y kusang binaluktot. Ang tawag sa mga ito kadalasan
ay doktrina o paniniwalang pagano. Ang mga bagay na ito ang inihalo
ng ilang mga tao, tulad ni Simon, na nabanggit na noon, sa mga tunay
na doktrina ng mga Kristiyano. Ito ngayon ang simula ng pagsikat
ng isang huwad na kilusan, na ang tawag sa sarili niya’y Kristiyano.
May isang isinulat, na naging malaki ang epekto sa mga puno
ng relihiyon at mga kapisanan dahil na rin sa mga kung anu-anong
naiisip ng mga tao tungkol sa buhay sa langit o impiyerno, pagkatapos
mamatay ng isang tao. Ito ang isinulat ni Dante, na pinamagatang,
“The Devine Comedy.” May mga tumanggap ng baluktot na mga
kaisipan dahil lamang sa naisinulat na ito, na pinalala ng ilan pang
mga manunulat at mga puno ng relihiyon, lalo na yaong impiyerno
na nag-aapoy at puno ng pagdurusa.
Isang dakilang emperador ng Imperyo Romano, Si Constantine I,
ang may pinakamalaking epekto sa lahat, kung ang Tradisyunal na
Kristiyanismo ang pag-uusapan. Ang ulat tungkol sa kanya ay ating
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titingnan maya-maya ng kaunti. Sa “pamamagitan niya” pinagtibay
ang mga pangunahing doktrina ng mga tradisyunal na kristiyano.
Ang karamihan ng mga pinaghirapan na isiwalat ni Satanas at
ng kaharian ng mga demonyo noong unang panahon, sa mundo ng
mga pagano, ay lalo pang naging mas mahusay at mas malakas sa
anyo ng mga bagong huwad na paniniwala at seremonya. Ngayon,
karamihan ng mga tao ay basta na lang tinatanggap at sinusunod
ang mga paniniwala tungkol sa relihiyon ng kanilang mga magulang.
Karamihan ay isinisilang na lang sa mga huwad na sistema na itinatag
ni Satanas, noon pa.
Ang isang tao ay maaaring isilang sa isang pamilya na Katoliko,
pero paglaki niya ay maaaring magbago at pumasok naman sa Iglesia
ni Kristo. Mayroon namang ipinanganak sa Iglesia ni Kristo, na
maaaring lumipat sa “Baptist” o “Seventh Day Adventist.” Kahit pa,
ang pananalig naman nila ay batay pa rin sa mga pangunahing doktrina
na umiiral sa lahat ng sekta ng tradisyunal na Kristiyanismo, at sila
ay kapwa nakikibahagi sa mga karaniwan na kaugalian at paniniwala
tungkol sa Diyos. Kaya, kahit na ang mga tao ay gumawa ng pagbabago
at piliin ang isang iglesia na hindi nila nakagisnan, ang kanilang mga
pangunahing paniniwala ay halos ganoon pa rin.
Sa kabanatang ito, may mga taong mahihirapan na lubusang maisip,
kung gaano kalalim ang panlilinlang na isiningit ni Satanas sa mga
doktrina at paniniwala ng tradisyunal na Kristiyano.
Sa totoo lang, nagsisimula nang makita ng mga tao, na may
masamang nangyayari sa mundo, at sa araw-araw na ginawa ay lalo
itong sumasama; kung hindi lang dahil dito, ang karamihan siguro
ng bumabasa nito ay matagal nang tumigil na magbasa. At kung hindi
pa, titigil na sila sa kabanatang ito. Pero, nararanasan na nga ng mga
tao na masama na talaga ang lagay ng mundo, at patuloy pa itong
lumalala araw-araw.
Kaya, kung hindi lang dumadami, bumibilis at lumalala ang mga
mapanganib na kaganapan sa buong mundo, wala naman talagang
papansin sa mga isinusulat ko. Yaon din ang dahilan kung bakit
hinahayaan ng Diyos na maranasan ng mundo ang ganitong mga
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pagkawasak at kamatayan, sapagkat kung hindi, hindi rin makikinig
sa Kaniya ang mga tao. Ito lang ang tanging paraan para magkaroon
ng marami-raming tao na maililigtas at masimulan na maihanda
na yakapin ang pagbabalik ng Kaniyang Anak, na siyang magiging
dakilang Hari - ang Mesiyas.
Ang ipinapahayag dito ay galing sa Diyos, at bilang Kaniyang
apostol at propeta sa dulong panahon na ito, tahasan kong sasabihin
sa inyo, na lahat ng tradisyunal na Kristiyanismo ay tadtad ng mga
huwad na doktrina.
Talagang mahirap isipin na posibleng mangyari; na napakaraming
tao ang sadyang maling-mali. Posible kaya ito?
Tandaan natin, totoo na mayroong kapangyarihan, na hindi natin
nakikita o naiintindihan. Ito ay tungkol sa kaharian ng mga espiritu,
mga espiritung gumagamit ng kapangyarihan na hindi mawari ng
tao, at bukod pa dito, sina Satanas at mga kasama niyang demonyo ay
matagal nang hinahasa ang kanilang galing sa paggamit ng kanilang
mga kapangyarihan ng higit pa siguro sa ilang daang libong taon.
Hindi na ito kayang unawain ng tao. Kaya nga ang sabi, tanging Diyos
lamang ang makaliligtas sa atin, sa mga ganitong kapangyarihan, mga
kapangyarihan na ginamit para malinlang ang sanlibutan. Ganiyan
talaga ang ginawa ng mga nilalang na ito.
Hindi lamang nalinlang ang lahat ng tao sa mundo sa dami ng iba’tibang kuru-kuro tungkol sa Diyos, sa buhay- pagkamatay, sa kawalan
ng kamatayan, at iba pa...kundi pati lampas kalahati ng populasyon
ng mundo na naniniwala na sila ay may tunay na paniniwala sa
Diyos ay nalinlang rin. Mayroong humigit kumulang na 2.5 bilyon
na mga tradisyunal na Kristiyano sa mundo at lahat sila ay nalinlang.
Nalinlang sila sa kanilang pinaniniwalaan, at dahil dito, sila ay bulag
sa katotohanan tungkol sa Diyos at sa Kaniyang pamamaraan.
Isang Listahan ng mga Huwad na Doktrina
Kaya, ano nga ba ang mga huwad na doktrina ng Tradisyunal na
Kristiyanismo? Natalakay na natin ang ilan sa mga ito. Ito ang mga
doktrina na naging pundasyon ng kinikilala ngayon na tradisyunal
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na Kristiyanismo. Kung makikita mo lang, na ang lahat ng mga ito ay
huwad na doktrina, maitatanong mo siguro, “Ano ba ang tradisyunal
na Kristiyanismo?”
Ang mga huwad na doktrina at mga paniniwala na ito ay wala
sa Bibliya. Ang mga ito ay hindi hango sa Bibliya at sa katunayan
ay salungat sa mga tunay na doktrina at paniniwala na ibinigay ng
Diyos sa tao.
Ang mga sumusunod ay isang listahan ng mga doktrina at mga
paniniwalang yaon:
•Santisima Trinidad (tatlong persona ng iisang diyos)
•Pagsamba ng Linggo
•Pasko
•Pasko ng Pagkabuhay
•Pagkamatay ni Kristo sa Krus
•Biernes Santo ( sa Biernes namatay si Hesus )
•Si Kristo ay nabuhay na maguli sa Linggo ng umaga
•Ang tao ay may kaluluwa na walang kamatayan
•Ang batas ng Diyos ay pinawalan ng bisa ni Kristo
•Pagkamatay ng tao ay pupunta sa langit o impiyerno
• Ang gantimpala ng “nasalba” ay pupunta sa langit at buhay
na walang hanggan
•May impiyerno na kung saan ay mapaparusahan ka ng
panghabam-buhay
•Ang sanggol o bata ay maaaring binyagan
•“Rapture”
•Lingguhan na komunyon
•Ang mga santo ay nasa langit
•Dinadasalan ang mga santo, kasama si Santa Maria
•Si Kristo ay mukhang maamo at mahaba ang buhok
•Maaari kang maabsuwelto ng pari sa iyong mga kasalanan
•Ang isang ministro ay maaaring gumamit ng titulo gaya ng
Reverend, Father, Pastor, Obispo at Papa
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Pinagmulan ng mga Huwad na Paniniwala
Saan kaya nanggaling ang lahat ng mga huwad na aral at paniniwala?
Madali lang itong sagutin, kung matatandaan ang mga tinalakay
natin noong una. Ang mga ito ay nanggaling sa nakaisip ng mga ito,
na si Satanas. Siya ang dakilang manlilinlang at kalaban ng Diyos.
Hindi dapat ito nakapagtataka, na siya ang nakaisip ng mga huwad
at nakakalinlang na mga paniniwala.
Si Satanas ang nagliko, nagtago, nagpalit at nagsinungaling
tungkol sa mga katotohanan ng Diyos. Wala siyang tigil sa kanyang
pagpupunyagi na ilayo ang isipan ng mga tao sa Diyos. Ang demonyo
ay patuloy na nilalabanan ang katotohanan ng Diyos, ang Kaniyang
pamamaraan, at ang mga tinawag ng Diyos. Kinamumuhian niya ang
Diyos, lalo na ang mga tao.
Si Satanas ay agad nagtrabaho nang matapos ang malaking baha,
noong kapanahunan ni Noah, at sinimulan niya na himukin ang
mga tao sa kanyang kuru-kuro tungkol sa iba’t-ibang mga diyos.
Madaling nalilinlang ni Satanas ang mga tao kapag may ibinibigay
siyang nakakaakit sa kanilang likas na pagkatao. Sa katunayan,
ang kinakailangan para makapagbago ang isang tao sa kaniyang
pamumuhay ay salungat sa ating likas na katauhan.
Hindi na kailangang isa-isahin pa, ang mga sinasamba ng mga
pagano, na ginamit ni Satanas para ilayo ang mga tao sa tunay na
pagkakilala sa Diyos, dahil madali lang naman na hanapin ang mga
impormasyon na tungkol dito sa internet, at sa iba’t-ibang aklat tulad
ng ensiklopedya. Nakalagay sa banal na kasulatan, na noong unang
panahon, mayroon silang sinasamba na “diyosa ng langit,” at dahil na
rin sa iba’t-ibang wika ng iba’t-ibang rehiyon, ay naging iba-iba na rin
ang pagbabaybay sa pangalan niya. Ito ay ang pagsamba kay Astoreth,
na kilala rin sa ngalan na Astarte, Ishtar, Eostre , atbp.. (pinagmulan ng
salita na Easter) at ang pagsamba nito ay may kinalaman sa pagtatalik
at kalaswaan, at pagharap sa Silangan kapag sumasamba habang
lumilitaw ang araw.
Mayroon ding pagsamba kay Baal, na may kinalaman sa pagsamba
sa araw, gaya ni Moloch. Bagaman marami pang ibang relihiyon na
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naglabasan, ang mga ito ang pangunahing ginamit ni Satanas para
iligaw ang mga Israelitas sa pagsamba sa tunay na Diyos.
Dapat nating tandaan, na noong mahati ang kaharian ng Israel,
ang bayan sa Timog, ang Judah ay nagpatuloy sa pagdiriwang ng mga
Banal na Araw ng Diyos at sa lingguhan na ika-7 araw ( Sabado ) na
Sabbath. Ang bayan sa Hilaga, na may sarili ring hari, ay kinilala bilang
Israel dahil binubuo ito ng halos lahat ng iba pang tribo ng Israel.
Ang hari ng Israel ay si Jeroboam, at siya ay takot na hindi niya
kayang pagkaisahin ang mga Israelitas para suportahan siya bilang
kanilang hari. Gaya ng nakatala sa banal na kasulatan, natatakot
siya na kapag naglakbay ang mga Israelitas, para sumamba sa Diyos
sa templo ng Herusalem sa mga taunan na Banal na Araw, ay baka
masimulan nilang maalala ang dating karangalan ng bayan ng Israel
nang ito ay buo pa at nagkakaisa.
At dahil sa takot nga si Jeroboam na baka ibalik nila ang hari ng
Judah na si Rehoboam, pinalitan niya kung kailan ipagdiriwang ang
mga Banal na Araw at nagpagawa siya ng tatlong lugar na pwedeng
puntahan ng mga tao, para hindi na sila kailangang bumiyahe papunta
sa Herusalem para lang sumamba. Ang buong pamamaraan ng
pagsamba ay binago, at naging magkahalo na dating pagsamba sa
Diyos at kung paano sinasamba ang ibang mga diyos sa rehiyon na
iyon. Ang punong diyos na sinasamba sa rehiyon na iyon ay si Baal.
Hindi lang pinalitan kung kailan ipagdiriwang ang mga taunang
Banal na Araw, kundi pati ang lingguhan na Sabbath, na dapat ay sa
ika-7 araw ng linggo, ngayon ay ginawang sa ika-1 araw ng linggo.
Ang pagsamba kay Baal at pagsamba kay Molech ay may kinalaman
sa pagsamba ng araw at ito ay laging sa ika-1 araw ng linggo - Linggo.
Itinatag ni Satanas ang kaugaliang ito ng mga Pagano, ilang daang
taon na ang nakalipas. Nang lisanin nila ang bayan ng Ehipto, ibinigay
ng Diyos sa mga Israelitas ang Kaniyang mga kautusan, na kasama
ang pagsamba sa ika-7 araw ng linggo, na Sabbath. Kinamumuhian ni
Satanas ang araw ng Sabbath ng Diyos, at nalinlang na niya ang mga tao
ng ibang mga bayan, kahit noon pa, para sambahin nila si Baal sa unang
araw ng linggo, sa Ingles ay Sunday, ang araw ng pagsamba sa “sun.”
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Ang ginawa ni Jeroboam na pagpapalit kung kailan ipinagdiriwang
ang mga Banal na Araw, ang siyang naging dahilan kung bakit
nasakop ng mga Asiryan ang bayan ng Israel. Ipinadala ng Diyos ang
mga Asiryan para sakupin ang Israel at pinalikas sila sa iba’t-ibang
rehiyon ng Europa. Ginawa ito ng Diyos dahil hindi pinagsisihan ng
mga Israelitas ang kanilang mga pinaggagawa at nagpatuloy sila sa
pagdiwang ng sarili nilang mga pista, at pagsamba sa araw ng Linggo,
imbes na Sabado, na siyang Sabbath ng Diyos. Naisalaysay na paulitulit na nagkakasala ang mga Israelitas sa pamumuno ni Jeroboam.
Ang kanilang pagpapatuloy sa pagkakasala, ang ibinigay ng Diyos na
dahilan kung bakit sila nasakop, at ito rin ang dahilan kung paano
nila nawala ang kanilang pagkakakilanlan. Ito rin ang dahilan, kung
bakit sila tinatawag ng mga Hudeo na “10 ligaw na tribo ng Israel.”
Ngayon, ang mga taong yaon ay wala pa ring muwang kung sino
talaga sila at kung saan sila nanggaling. Ang mga bayan ng Kanlurang
Europa, at saka United Kingdom, Australia, New Zealand, Canada at
Estados Unidos ay walang alam na ang kanilang ninuno ay walang
iba kundi ang sinaunang mga tribo ng Israel.
Ang Judah ( Judea, bayan ng mga Hudeo ), ay nasakop rin ngunit
hindi nila naiwala ang kanilang pagkakakilanlan. Alam ng mga Hudeo
kung sino sila at nagpapatuloy sila ng pagsamba sa ika-7 araw ng
linggo, Sabbath, na siya namang utos ng Diyos. Sinabi sa kanila ng
Diyos, kung bakit sila ililikas ng 70 taon bago sila makabalik sa Judea
at Jerusalem, at ito ay dahil sa dinungisan nila ang araw ng Sabbath.
Hindi nila sinunod ng tama ang utos ng Diyos. Bagama’t nagpatuloy
silang sumamba sa ika-7 araw ng linggo, sinimulan na rin nilang
mangalakal o magnegosyo sa araw na iyon, at sa ganoong paraan ay
dinungisan nila ang araw ng pagsamba at pamamahinga.
Ang Pagbago ng Araw ng Pangilin (Sabbath)
Kung ang Iglesia ay nangagsiwalat sa buong rehiyon ng Judea at
Samaria, para makaiwas sa pag-uusig na agad nagsimula pagkatayo
pa lamang nito, ang pagsamba naman kay Baal at iba pang diyos ng
mga pagano ay naitatag sa Samaria, may ilang daang taon na rin ang
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nakalipas. Gayunpaman, ang mga ganitong paniniwala at kaugalian
ay dati na ring ginagawa sa buong Imperyo Romano noong panahon
na mga iyon. Makalipas ang ilang mga henerasyon, ang mga tao ay
nasanay na sa mga tradisyon ng kani-kanilang mga relihiyon, gaya ng
pagsamba sa araw na isinasagawa sa unang araw ng linggo - sa Linggo.
Sa buong panahon ng mga orihinal na apostoles, sila ay nagturo ng
tungkol kay Kristo, ang kanyang mga aral, kamatayan at pagkabuhay na
maguli. Ang mundo ng mga Romano ay parang nabulabog, dahil sa mga
ipinapangaral na mga iyon, na salungat sa kanilang mga nakaugalian
o paniniwala, mga paniniwala na ginagamit ng mga nakaupo sa trono
para lumakas lalo ang kanilang kapangyarihan, dahil nais nila na pati
sila ay sambahin ng mga nasasakupan nila. Ito ay dati nang ginagawa
ng mga hari na nagpapakilala na sila ay kamag-anak ng Diyos o dili
kaya’y protektado ng Diyos. Si Satanas ay talagang maraming naloko
na may kahinaan sa ulo.
Kabilang sa kategoryang ito ang mga Paraon ng Ehipto, at marami
pang iba, gaya ng ilan sa mga Sesar ng mga Romano. Kaya, sa tingin
ng mga Romano, ang Kristiyanismo na itinuturo ng mga apostoles ay
isang banta sa kanilang pamahalaan, kaya ayaw nila ng ganitong mga
aral. Dati na rin nilang kinamumuhian ang mga Hudeo, na sumasamba
sa ika-7 araw ng linggo, o Sabbath. Ang mga tradisyon ng mga Hudeo
ay nakakairita sa pamahalaan ng Romano, dahil sa ayaw nilang
makipagnegosyo sa araw ng Sabbath at iba pang mga Banal na Araw.
Nang isilang ang tunay na Kristiyanismo, mayroon itong dalawang
mahigpit na kaaway: ang Judaismo ( pangunahin ang liderato nito )
at ang mga Romano.
Si Simon ay hindi nahirapan na paghaluin, ang mga aspeto ng
pagsamba niya, bilang isang Pagano sa mga katotohanan tungkol kay
Kristo. Madali lamang ito para sa kanya, gaya rin ng mga pinaggagagawa
ng Israel noong araw. Kaya, pinalitan nila ang katotohanan na itinuro
ng mga disipulos, na ika-7 araw na Sabbath, at ginawa nila na sa
unang araw ng linggo ang araw ng pagsamba. Madali lang ito at hindi
naman pinuna ng mga Pagano na sanay na sa ganitong kaugalian ng
pagsamba sa araw na ito.
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Ang ibang mga puno ng relihiyon, na dati namang mga pari ni
Baal at iba pang mga diyos ng mga pagano at nagtuturo rin naman
ng mga ganitong mga paniniwala ay nagsimula na rin na gayahin si
Simon, at lalo lang silang lumakas, sumikat at yumaman kaysa sa
dati. Dinagdagan lang nila ng mga salaysay tungkol kay Hesu-Kristo,
ang mga dati na nilang mga pinaggagagawa. Ang mga ito ay nagawa
nilang pagsamahin at nasunod ang matagal nang pinaplano ni Satanas.
Sa taong 325 A.D., ang Iglesia ng Diyos ay tila napakaliit pa rin
at mahigpit pa ring pinag-uusig. Kinamumuhian ito noon, tulad ng
hanggang ngayon, ng lipunan, ng mga puno ng relihiyon at mga puno
ng pamahalaan. Si Konstantino ang may hawak ng kapangyarihan sa
Roma sa mga panahong ito, at siya ay naimpluwensyahan ng kanyang
ina, na naging isang “Kristiyano.” Subali’t siya ay hindi sumusunod
sa mga kagawian na itinuturo ng Iglesia ng Diyos at ng mga apostoles
ng panahon na iyon, kundi siya ay sumusunod sa mga pinaghalong
kaugalian ng mga Pagano at mga tunay na salaysay tungkol kay
Hesu-Kristo.
Ang pamamaraang iyon ay hindi masyadong nagbago sa nakalipas
na 1,800 na taon. Ito ay ginawa lang na mas pino ng mga puno ng
relihiyon, sa pamamagitan ng pagkukwento tungkol kay Kristo at
hindi tungkol sa kaniyang mga itinuturo o kaniyang pamumuhay. Si
Kristo ay namuhay nang alinsunod sa mga batas ng Diyos. Tinupad
niya ang mga araw ng Sabbath ng Diyos, at itinuro niya ang plano
at layunin ng Diyos, sa mga araw man ding iyon ng Sabbath. Pero
ngayon, karamihan ng Tradisyunal na Kristiyanismo ay nagtuturo
na ang batas ng Diyos, ang Sampung Kautusan, ay pinawalan ng bisa
ni Hesu-Kristo, bagaman ang mga apostoles, pagkamatay ni Hesus,
ay nagtuturo pa rin sa mga araw na iyon at tinutupad pa rin ang mga
iyon, gaya ng ginawa ni Hesus.
Ang isa sa pinakaunang naitala na itinuro ni Hesu-Kristo ay tungkol
sa Batas: “Huwag ninyong isiping ako’y naparito upang sirain ang
kautusan o ang mga propeta: ako’y naparito hindi upang sirain, kundi
upang ganapin. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang
sa mangawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kuglit,
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sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa
maganap ang lahat ng mga bagay.” (Mateo 5:17-18)
Sa mundo ng tradisyunal na Kristiyanismo ay pinapaikot ang
mga pangyayari para masabi nila na tinupad na ni Hesu-Kristo ang
batas, samantalang marami namang mga iskolar na nakakabatid,
na ang tinutukoy ng pahayag sa banal na kasulatan ay patungkol sa
pagsasakripisyo ng mga hayop na alay sa Diyos. Kaya ginagamit nila
ang pangalan ni Kristo bilang katibayan ng kanilang mga huwad na
doktrina, pero hindi nila sinasabi ang totoo niyang itinuturo.
Sa mga nabanggit ni Kristo tungkol sa batas at mga propeta, nilinaw
niya nang husto, na walang naisulat sa batas o sa mga propeta na
sisirain ( papalitan o pawawalan ng bisa ) hanggang sa naisakatuparan
na ang lahat ng mga ito. Nilinaw ng Diyos na lahat ng Kaniyang
naipatala na hula ay isasakatuparan Niya - ito ay magkakatotoo.
Ito ay matutupad sa loob ng panahon na lalampas lang ng kaunti sa
1,100 na taon. Pagkatapos niyon, lahat ng naisulat ng mga propeta ay
naisakatuparan na - nagawa na.
Ang batas ay maisasakatuparan na, sa sandaling matapos ang
espirituwal na paglikha ng Diyos, sa lahat ng mga tinawag at sumailalim
sa buong pagbabagong-anyo ng isipan, na kinakailangan bago pa man
makapasok ang isa, sa espiritung buhay. Yaon ay matutupad na ng
husto sa loob ng panahon na lampas lang ng 1,100 na taon, sapagkat
ang espirituwal na Pamilya ng Diyos ay makukumpleto na sa oras na
ito, kapag lahat ng kasama dito ay nabuhay na ng maguli, bilang mga
espiritung nilalang na may buhay na walang-hanggan.
Ang kanilang mga isipan ay makapagbabagong-anyo na ng husto,
para magkaroon ng pakikipagka-isa sa isipan ng Diyos, sa pamamaraan
ng Diyos, at ang batas ay naisakatuparan na sa kanila - sa kanilang
pag-iisip at sa kanilang isipan.
Nililinaw ni Kristo na ang katuparan ng batas at lahat ng hula ay
napakahalaga, kaya ni isang tuldok o kudlit ay hindi maaaring alisin
( pawalan ng bisa o sirain ) dito. Ito ay parang nagsasabi na, sa lahat
ng naisulat sa batas at ng mga propeta, ni isang kudlit o tuldok sa taas
ng titik na ” i ” ay di-maaaring alisin.
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Pero, maraming mga secta ang walang pakundangan na nagtuturo,
na binago na ni Hesus ang batas. Ang tanging batas na hindi na
sinusunod ngayon ay pangunahing nababanggit sa aklat ng Hebreo.
Marami sa mga nakabasa nito ay nag-isip na ang kanilang binasa ay
tungkol sa Sampung Kautusan, pero ito ay hindi yaon. Ito ay tungkol
sa batas ng handog na isinasagawa ng mga saserdote na Levitico. Ito
ay tungkol sa sistema ng pagsasakripisyo ng mga hayop, pagpapadaloy
ng dugo ng mga hayop sa lupa at paghandog ng mga ito sa altar, para
sa Diyos. Nilinaw sa aklat ng Hebreo na ang pagsasakripisyo ng
hayop ay hindi nakakalinis ng kasalanan, ngunit ang pagdaloy ng
dugo ni Hesu-Kristo sa pagsakripisyo ng kaniyang buhay ang siyang
nakalinis ng kasalanan. Si Hesu-Kristo lang ang naging katuparan ng
isinasalarawan ng sistema ng pagsasakripisyo ng hayop.
Kaya kapag sinasabi ng mga ministro ng tradisyunal na
Kristiyanismo, na inalis na ang Sampung Kautusan, simulan mo
itong isa-isahin. Tanungin mo sila, ” Ibig mo bang sabihin na ang
pangangalunya, pati na ang pagnanakaw, pagsisinungaling, pagpatay
ng kapwa at pagmumura sa Diyos ay hindi masama?” Ang sagot nila ay
laging, “Siempre, hindi.” Pero, kung tanungin mo sila kung kailangan
pang sundin ang araw ng pamamahinga, na Sabbath, sa ika-7 araw
ng linggo, malamang ang isasagot nila ay, “Hindi, yaon ay inalis na.”
Ang mga Sabbath ng Diyos, lingguhan man o taunan, ay dati
nang kinamumuhian ng iba. Hindi naiintindihan ng mga tao, na
mayroong espirituwal na kapangyarihan, na nanghihikayat ng
ganitong pagkasuklam sa kaugaliang ito. Ang tunay na dahilan kung
bakit inilalayo ni Satanas ang mga tao sa pagtupad sa araw ng Sabbath,
ay sapagkat dito nila malalaman ang plano ng Diyos, mula umpisa
hanggang katapusan.
Sa halip ay ibinaling ni Satanas ang atensyon ng mga tao sa
kapanganakan ni Hesu-Kristo, na hindi man lamang naisilang sa
panahon ng tag-lamig. Si Satanas ay nagawa ring linlangin ang mga tao
sa pagdiriwang ng pasko ng pagkabuhay, lalo na sa misa ng pagsikat
ng araw, para daw magunita ang pagkabuhay na maguli ni Kristo ng
Linggo ng umaga, na mali naman.
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Ang Konseho ng Nicaea
Noong lumalakas na ang kapangyarihan ni Konstantino sa Imperyo
Romano, mga ilang daang taon makalipas ang pagkamatay ni HesuKristo, ay nagkaroon siya ng isang mahiwagang “karanasan” bago niya
nakasagupa ang kanilang mga kalaban sa isang digmaan. Maraming
kwento tungkol sa pangyayaring ito. Malaki ang pagkakaiba ng mga
detalye nito, kaya hindi talaga malaman kung ito ay isang panaginip,
pangitain, kababalaghan o ano pa man. Gayunpaman, siya ay mayroong
naranasan. Sa mga kwentong nakalap, mayroon daw siyang nakitang
krus sa kalangitan, na may mga titik na nakamarka dito.
Kapag may tatalakayin na makasaysayang kaganapan, bibigyan
lang natin ito ng isang maigsing pagpapaliwanag at hindi na masyadong
maraming detalye. Yaong interesado sa mga ganitong paksa ay madali
lang makakahanap ng ulat o aklat tungkol dito, o dili kaya’y tingnan
na lang sa internet. Ang halimbawa nito, ay maraming matututuhan
kung titingnan natin ang kasaysayan at mga kasulatan tungkol sa
mga paksang ito gaya ng pasko, Baal, pasko ng pagkabuhay at iba pa.
Tungkol naman sa “karanasan” ni Konstantino, ang sabi daw, ay
pagkakita niya sa krus, ay inutusan niya ang kanyang mga sundalo,
na pintahan ang kanilang mga panangga ng krus at mga titik na IHS.
Ang mga titik na mga ito ay iniuugnay daw kay Hesus. Naniniwala raw
siya na ang kanyang nakita ay tungkol sa kamatayan ni Hesu-Kristo,
at ang “karanasan” na ito ay galing kay Kristo.
Ayon sa kwento, sinunod raw ng mga kawal ang tagubilin ni
Konstantino, at madali nilang nakamit ang tagumpay sa isang
malaking labanan. Dito na, nagsimulang magkaroon ng mas malaking
kahalagahan ang krus, bilang isang simbolo na iuugnay sa tradisyunal
na Kristiyanismo, na higit pa kaysa dati. Ang simbolong ito, at iba pang
kahawig nito ay ginagamit sa mga paganong ritwal nang lampas 1,000
taon na, at ginagamit na rin nang mas madalas ng mga tradis- yunal
na Kristiyano.
Sa loob ng ilang daang taon, ang krus ay ginagamit sa pagsamba
ng mga pagano at sa kanilang mga pamahiin bilang isang agimat at
isang simbolo ng kanilang relihiyon. Dito nagmula ang kwento ng
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pagkamatay ni Hesu-Kristo sa krus at ang huwad na paniniwalang
ito ay nagsimulang maisama sa kaugalian ng mga tradisyunal na
Kristiyanismo.
Ang pangyayaring naranasan ni Konstantino ay tiyak na hindi
nanggaling kay Hesu-Kristo o sa Diyos. Hindi dapat mahirap na
malaman kung sino na naman ang may kagagawan ng panlilinlang na
ito. Ang karanasang ito ay talagang malaki ang epekto kay Emperador
Konstantino. Nagsimula siyang magkaroon ng interes sa relihiyon ng
kaniyang ina. Nakipag-ugnayan na siya, sa mga pari na kumakatawan
sa kilusang ito, na tinatawag ngayon na tradisyunal na Kristiyanismo.
Ang lahat ng pinaggagagawa ni Konstantino, ay walang kinalaman sa
Iglesia ng Diyos o sa mga apostoles ng Diyos, noong mga panahon na iyon.
Sa loob lamang ng isang panahon na hindi naman kahabaan,
Si Konstantino ay nagkakaroon na ng problema sa mga away at
hindi pagkakaintindihan ng iba’t-ibang pangkat na nagsusulputan
sa huwad na Kristiyanismo. Sa panahong ito, ang mga pangkat na
ito ay kumalat na sa mga lugar sa Ehipto, sa mga rehiyon ng Judea ,
Turkey at pakanluran, lampas pa ng Roma mismo.
Sa taong 325 A.D., si Konstantino ay nagpatawag ng isang malaking
pagpupulong ng mga guro at mga pari, sa buong imperyo, na tinawag
na Konseho ng Nicaea. Hindi niya hinayaan ang mga dumalo, na
magpulong-pulong at magdisisyon ng sarili lang nila, kundi siya na
mismo ang nanguna at nagpalakad ng pagpupulong.
May dalawang pangunahin na layunin, para sa konsehong ito,
bagaman ito ay nauwi sa mas maraming mga disisyon at kautusan
na napagpasiyahan.
Una, gusto nang tapusin ni Konstantino nang minsanan at sa
huling pagkakataon, ang pagtatalo tungkol sa pagiging isang diyos
ni Hesu-Kristo. May isang paniniwala, na may suporta ng mga tao,
at iyon ay nagkaroon lamang ng simula si Hesus nang siya ay pisikal
na isilang ni Maria, ngunit ito ay magdudulot ng kalituhan tungkol
sa kaniyang pagiging diyos.
Ang konsepto na sinuportahan ni Konstantino at ng ilang mga pari
ay ang makikilala bilang Trinidad ( Trinity ). Ito ay ang paniniwala
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na si Hesu-Kristo ay dati nang umiiral, gaya ng Diyos Ama. Ang
Trinidad ay may kasama pang pangatlong nilalang, na isang espiritu,
na nagkaroon ng iba’t-ibang pangalan, ngunit ang pinakaangkop na
tawag sana dito ay Espiritu Santo. Ang tatlong mga ito ay may kanyakanyang katauhan ngunit silang tatlo ay iisa - iisang Diyos.
Sa paglipas ng panahon, ang paniniwalang ito ay naging bahagi
(at bahagi pa rin) ng pagsamba sa isang iglesia, na kung saan ang
relasyon ng mga tatlong ito, na iisang diyos ay paulit-ulit na binabanggit
kapag sila ay nagmimisa tuwing Linggo ng umaga. Ito ay binibigkas
na parang isang patunay sa paniniwala ng isa sa Trinidad. Ito ang
tinatawag nilang Kredo ng mga Apostol.
Para mapatibay ang ganitong doktrina, ang malaking iglesia na
ito ay naniniwala na nagkaroon sila ng mga sunod-sunod na mga
tao na nanungkulan bilang apostol, kahit na wala ni isa sa mga ito
ang kinilala bilang isang apostol. Isa pa, walang sinuman na apostol,
ang maaaring magbago ng doktrina na itinatag ng Diyos sa banal na
kasulatan. Ang mga yaon ay hindi nagbabago kailanman. Ngunit sila
ay naniniwala na sa kautusan ng Papa sa Roma, ay maaaring baguhin
ang isang doktrina sa banal na kautusan.
Ang Paskua ay Pinalitan ng Pasko ng Pagkabuhay
Bukod pa sa kanilang pagpapalaganap ng isang napagkaisahang aral
para sa iglesia, tungkol sa Trinidad, mayroon pang isang malaking
pagbabago na nais ipatupad ni Konstantino, upang magkaroon ng
isang pamantayan ng mga doktrina at paniniwala ang iglesia.
Ang ilan sa mga huwad na kapisanan ng mga Kristiyano ay
ipinangingilin ang Paskua sa Panginoon samantalang ang iba naman
ay ipinagdiriwang ang Pasko ng Pagkabuhay. Para sa Imperyo Romano,
ang Paskua sa Panginoon ay hango sa pananampalataya ng mga Hudeo
na kanilang kinamumuhian, gaya ng kanilang mismong pagkamuhi
sa mga Hudeo. Ngunit mayroon pang lihim na motibo, kaya nila pinili
ang pasko ng pagkabuhay, at ito ay masama at mapaglinlang.
Gustong ipatupad ni Konstantino ang isang kaugalian na dati nang
isinasagawa ng mga huwad na kapisanan ng mga Kristiyano at mga
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Pagano sa mga lugar na sakop ng Romano. Ito ay ang pagdiriwang
ng pasko ng pagkabuhay. Mayroon siyang inilabas na kautusan na
hindi na dapat mangilin sa araw ng Paskua sa Panginoon. Sa mga
huwad na kapisanan ng Kristiyano, ang pasko ng pagkabuhay ay isang
pagdiriwang ng pagkabuhay na maguli sa Linggo ng umaga ni HesuKristo, mula sa kanyang pagkamatay. Nang dahil sa ang pagdiwang
nito ay may kinalaman sa pagkabuhay na maguli ni Kristo, ang araw
ng Linggo na ito ay lagiang kasunod lamang ng mga araw ng Paskua sa
Panginoon, na siya namang araw kung kailan pinatay si Hesu-Kristo.
Ang Pasko ng Pagkabuhay ay ginawang isang opisyal na araw na
ipinagdiriwang ng bagong tayo at mas nagkakaisang iglesia, na gusto
ni Konstantinong mapasailalim ng kanyang kapangyarihan. Ang
Trinidad at ang Pasko ng Pagkabuhay ay naging opisyal na paniniwala
sa bagong tayo na iglesia na ito. Sa paglipas ng panahon, si Konstantino
ay nagpatuloy na gamitin ang kanyang katungkulan at kapangyarihan
para gawin ang “Bagong Kristiyanismo” na ito, na sa katotohanan ay
isa lamang pinagsama-samang huwad na Kristiyanismo, na maging
opisyal na relihiyon ng Imperyo Romano.
Si Konstantino ay may lihim na layunin sa pagtatag ng Pasko ng
Pagkabuhay bilang isang opisyal na araw na ipinagdiriwang nitong
bagong usbong na relihiyon, na pagmumulan ng tradisyunal na
Kristiyanismo. Dahil sa itinuturo, na si Hesu-Kristo ay nabuhay na
maguli kinaumagahan ng Linggo, kaya ang pagdiwang ng Pasko ng
Pagkabuhay ay pagsikat ng araw, sa umaga ng Linggo; ito ngayon ang
parang naging dahilan para ilipat sa unang araw, ang lingguhang
pagsamba ( araw ng Linggo ), imbes na ika-7 araw ng linggo ( araw ng
Sabado ) na siya pa ring sinusunod ng ilan. Hindi nagtagal, at ginawa
nang Linggo, ang araw ng pagsamba sa iglesiang ito, sa buong imperyo
Romano at ipinagbawal na rin ang pagsamba sa ika-7 araw ng linggo.
Ang Konseho ng Nicaea, sa pamumuno ni Konstantino, ang
nagpatibay sa pagtatatag ng pinakamalaking iglesia sa mundo - ang
Iglesia Romano Katoliko. Dito makikita ang lahat na kabaligtaran ng
katotohanan. Ito ay balot ng karangyaan, mga seremonya, at paggamit
ng mga estatwa, krus, at mga larawan ng Diyos, ni Kristo, ni Maria
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at ng sanggol na Kristo. Ang lahat ng kaugaliang mga ito ay taliwas
sa mga itinuro ng Diyos sa Sampung Kautusan. Malinaw na sinabi
ni Hesu-Kristo na ang tao ay hindi gagamit ng anumang imahen, sa
pagsamba ng Diyos.
Ipinakita ni Satanas ang kaniyang pangungutya sa Diyos, sa
pamamagitan ng pang-iimpluwensya niya sa isang itinatayong
iglesia, na walang ginawa kundi baluktutin at baligtarin ang bawat
katotohanan ng Diyos, pati na rin ang mga kautusan na nagtuturo sa
mga tao, kung papaano igalang, irespeto at sambahin ng wasto ang
Diyos.
Ang Unang Kautusan ay kanilang sinusuway, sapagkat naniniwala
sila sa doktrina ng Trinidad; ang huwad na iglesiang ito ay nagpapahayag
na hindi lang iisa ang Diyos. Bagama’t kanilang sinasabi na ang tatlo
ay iisang Diyos, ang Trinidad ay nagbabanggit ng dalawa pang ibang
nilalang bukod sa Diyos Ama, at iyon ay direktang sumasalungat sa
Unang Kautusan.
Sa aklat ng Mga Gawa 2, ay pinagtitibay ang katotohanan na
ang ama ni Hesu-Kristo ay Diyos Ama, na nagpapakilala sa Sarili
Niya bilang Yahweh Elohim sa pamamagitan ng mga berso na sinipi
mula sa Lumang Tipan. Atin ring ulitin ang binigkas ng Umiiral ng
Walang Hanggan— Yahweh Elohim— tungkol sa Sarili Niya: “Ako
ang Panginoon, [Hebreo-Yahweh Elohim] at walang [wala nang] iba;
liban [bukod] sa akin ay walang Diyos. ( Isaias 45:5 )
Ang Pangalawang Kautusan ay sinuway sa pamamagitan ng
paggamit ng mga rebulto, sagisag at larawan na patungkol sa Diyos,
kay Kristo, sa mga anghel at iba pang may kinalaman sa relihiyon, sa
kanilang mga misa at mga seremonya at pati sa mga gayak at palamuti
ng mga gusaling ginagamit nila sa pagsamba.
Ang Pangatlong Kautusan, ang paggamit ng pangalan ng Diyos sa
walang kabuluhan, ay sinuway, sapagkat ang lahat na mga doktrina
at paniniwala na pinanghahawakan ng huwad na iglesiang ito ay
salungat sa mga katotohanang ibinigay ng Diyos, at ginagamit nila
ang pangalan ng Diyos at ni Hesu-Kristo, bilang kapangyarihan na
pinanggalingan ng mga ito.
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Ang Pang-apat na Kautusan ay sinuway, sapagkat inalis nila ang
ika-7 araw ng linggo, bilang araw ng pangilin o araw ng pagsamba at
pinalitan nila ito ng unang araw ng linggo-Linggo.
Ang Hula Tungkol sa Dakilang Iglesia na Yaon
Ang aklat ng Paghahayag o Apocalipsis ay may binabanggit tungkol
sa malaking iglesia na yaon, na sa ngayon ay may higit na 1.25 na
bilyong mga kasapi sa buong sanlibutan. Mayroon ding ganito karami
na sang-ayon sa ganitong mga pangunahing doktrina, sapagkat ang
batayan ng kanilang mga doktrina ay nagmula sa Iglesia Katoliko.
Simula pa noong 31 A.D. at pasulong, ang tunay na Iglesia ng
Diyos, na pinamumunuan ng mga apostoles at mga ministro, ay
nagpatuloy sa mga doktrina na ibinigay ng Diyos mula pa sa simula.
Sa pagtatapos ng unang siglo, mayroon nang ibang mga kapisanan
na naglalabasan, na tinatawag ang kanilang mga sarili na Kristiyano,
kahit hindi naman. Tinularan lang nila ang ilan sa mga gawain
ni Simon, ang salamangkero na nakaisip na paghaluin ang mga
kagawian ng pagano at ang pagkakaintindi niya sa doktrina ng
Iglesia ng Diyos. Ang mga ito ay mayroong mga kwento na sinabi
ng mga disipulos, mayroong galing sa banal na kasulatan, mayroong
tungkol kay Kristo at sa kanyang pagkabuhay na maguli. Yaon nga
lang, ang mga kapisanang mga ito ay walang pagkakaisa o ugnayan
na makabuluhan.
Inabot ng taon na 325 A.D. bago nasimulan ni Konstantino na
isaayos at pagkaisahin ang mga doktrina na gagamitin ng isang iglesia,
na itataguyod ng Imperyo Romano. At ang pinagka-isa at isinaayos
na relihiyon na Katoliko Romano ay isinilang.
Ang tunay na Iglesia ng Diyos at ang Iglesia na Katoliko ay
nagpatuloy ng ilang daang taon bago may naglabasan na ibang
kapisanan ng relihiyon. Gaya ng dati, ang tunay na Iglesia ay nanatiling
maliit at hindi masyadong kilala, dahil kadalasan ay napipilitan silang
magtago, nang malayu-layo sa iba, at pinagbabawalan din na magsalita
tungkol sa kanilang mga kakaibang mga paniniwala. Ang huwad na
iglesia naman, ay may mahabang kasaysayan ng paghabol at pag-usig
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sa mga kasapi ng tunay na iglesia, na kadalasan ay nauuwi sa pagpatay
sa mga ito kapag sila ay natatagpuan.
Sa mga taong 1400, hanggang 1600 ay nagkaroon ng kilusan
na pinagmulan ng ilang mga bagong kapisanan na humiwalay sa
Iglesia Katoliko, at nagtayo ng sarili nilang mga ministeryo at mga
taga-pamahala. Sa mga bagong kapisanan na nagsilabasan, ang mga
nakilala ay ang mga pinamunuan nina Luther at Calvin, at saka
siempre, ang Iglesia ng Inglaterra (Church of England) na humiwalay
sa Katoliko, dahil lamang kay King Henry VIII, na kung ilang beses
gustong magpalit ng asawa at nahirapan sa mga hatol na ibinibigay
ng Santo Papa.
Ang mga iglesia na mga ito ay may kaunting pagkakaiba lang sa
kanilang mga doktrina, ngunit ang hindi nila pagkakaunawaan, ay
dulot ng kapangyarihan at pamamahala na hawak ng mga saserdote
o mga ministro.
Kaya hindi lahat ng mga iglesia, na bahagi ng tradisyunal na
Kristiyanismo, ay may kasaysayan na kasinghaba ng tunay na Iglesia
ng Diyos at ng Iglesia Katoliko. Ang dalawang ito ay nagpatuloy ng
ilang daang taon, bago naitayo ang mga ibang iglesia na mga ito.
Ngunit, sa lahat ng mga ito, tanging ang tunay na Iglesia ng Diyos
ang may kasaysayan na nagmula pa sa mga orihinal na apostoles ni
Hesu-Kristo at mayroon itong mga doktrina na hanggang ngayon ay
hindi pa rin nagbabago.
Yaong mga iglesia, na humiwalay sa relihiyon ng Katoliko ay
patuloy pa rin na ginagamit ang mga doktrina ng mga Katoliko:
Trinidad, pagsamba ng Linggo, komunyon na lingguhan, Pasko
ng Pagkabuhay at Pasko (kaarawan ni Hesus). Subalit ang mga
humiwalay na iglesia na mga ito ay walang pinanghahawakan
na katibayan, mula sa banal na kasulatan para sa kanilang mga
paniniwala. Ang mga doktrina at aral na mga iyon ay wala sa bibliya.
Sa katunayan, ang mga doktrinang iyon ay nanggaling sa Iglesia
Katoliko, na naniniwala na ang kanilang mga Santo Papa ay may
kapangyarihan at karapatan na palitan o gumawa ng bagong doktrina
para sa kanilang iglesia.
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May isang bahagi sa banal na kasulatan na tumutukoy sa dakilang
iglesia na ito, at sa mga humiwalay dito, na patuloy pa ring gumagamit
ng mga doktrina nito.
Sa mga bersong ito na ating titingnan, at sa mga iba pang may
kinalaman sa hula, ako ang magbibigay sa inyo ng ibig sabihin ng
mga hulang ito, bilang propeta ng Diyos. Ang ilan sa mga bersong
ito na tungkol sa dakilang iglesia ay napakahusay ng ginawang
pagsasalarawan, kaya may mga taong madaling nakakuha na ito
nga ay tungkol sa Iglesia Katoliko, ngunit ang karamihan sa kanila,
ay hindi naintindihan na ang mga ito ay tungkol rin sa kanila at sa
kanilang mga paniniwala.
Sa mga susunod na berso, may isang anghel na kumuha kay Juan,
upang ipakita sa kaniya ang mga kababalaghan ng iglesiang yaon, na
may ganoon kalakas na impluwensya sa mga hari at iba’t-ibang mga
bayan, sa umpisa pa lamang.
“At ako’y (Juan) kaniyang (ang anghel) dinalang nasa Espiritu, sa
isang ilang: at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop
na pula, na puno ng mga pangalang pamumusong, na may pitong ulo
at sampung sungay.” (Apocalipsis 17:3)
Ang “babae” ay ginamit para tukuyin ang isang iglesia, na gaya ng
Iglesia ng Diyos, na isinasalarawan bilang isang babae sa ilang mga
berso. Ang babaeng ito, na nasa mga bersong ito, ay may malaking
kaibahan ng pagsasalarawan kung ikukumpara sa babae kapag ang
Iglesia ng Diyos ang tinitikoy. Ang iglesia na ito ay isinalarawan
sa matingkad na kulay, na ginagamit sa magagarang prosesyon o
seremonya. Ito ang simula ng pagsasalarawan ng Simbahang Katoliko
Romano.
Ang iglesia na ito ay sinasabing nagmamay-ari ng mga pangalan
na kalapastanganan sa Diyos, sapagkat pinalitan nito ang mga tunay
na doktrina, ng mga huwad na iba, at ginamit ang pangalan ng Diyos
at ni Hesu-Kristo bilang kapangyarihan na nagpahintulot nito. Pati
ang mga itinatawag sa mga puno ng iglesia, ay kalapastanganan sa
Diyos at sa Kaniyang Pangalan, sapagkat ginagamit nila ang mga
titulo gaya ng Papa, Padre at Cardinal. Ang mga pinunong mga ito,
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ay nagawa pang mag-absuwelto ng mga kasalanan ng mga tao; na
tanging ang Panginoon lamang ang makakagawa, sa pamamagitan
ng pagsakripisyo ng Kaniyang anak na si Hesu-Kristo, na ating
naging Paskua, nang dumaloy ang kaniyang dugo sa lupa, para lang sa
layuning yaon - para mapatawad ang tao sa kanilang mga kasalanan.
Ang mabangis na hayop na kulay pula, na siyang nagbigay ng lakas at
kapangyarihan sa simbahang ito ay nabanggit sa dalawang halimbawa,
na kung papaano ito matutupad. Ito ay una sa lahat, tutuparin ni
Satanas, na isang mabangis na hayop na isinasalarawan bilang isang
malaking dragon. Ibinigay niya ang kaniyang kapangyarihan sa
iba’t-ibang mga bansa na bubuo ng isang malakas na kaharian. Yaong
nag-iisang kaharian na nagkakaroon ng sarili niyang kapangyarihan
at impluwensya, sa iba’t-ibang pagkakataon, mula kay Satanas, kapag
pinapahintulutan ng Diyos, ay binabanggit rin bilang isang mabangis
na hayop, sapagkat ito ay binubuhay at binibigyan ng kapangyarihan
ng “mabangis na hayop” na siya ring malaking dragon— si Satanas.
Ang pitong ulo ay tungkol sa pitong partikular na pagkabuhay
ng kahariang ito, na laging nasa Europa. Sa nakalipas, lalo na sa mga
naunang pagkabuhay ng kahariang ito, ito ay tinatawag na Imperyo
Romano, gayunpaman, ito ay binubuo ng iba’t-ibang mga bansa sa
Europa, sa iba’t-ibang pagkakataon ng pagkabuhay nito. Hindi lahat
ay tinawag na Imperyo Romano, pero gayunman, lahat ng mga ito ay
nagkaroon ng malakas na hukbong pangdigma, na sumikat sa Europa.
Isang pagkabuhay na narinig ng karamihan ay sa ilalim ng
pamumuno ni Napoleon. Isa pa at ang pinakahuli ay sa ilalim naman
ni Adolph Hitler, nang sikapin ng Alemanya na itatag ang “Third
Reich.” Ang kahulugan ng Reich ay kaharian o imperyo. Ang “Third
Reich” ang naging sikat na tawag sa makasaysayang panahon na
ito, bagaman ang gusto ni Hitler ay “Grobdeutsches Reich” (Greater
German Reich) o “Tausendjahriges Reich” (Thousand-Year Reich).
Gusto niyang baguhin ang anyo ng Berlin, at gawin itong ulongbayan ng Imperyo Alemanya. Sinabi niya sa isang pagpupulong sa
Nuremberg na ”...sa mga susunod na isang libong taon, wala nang
magaganap na ibang rebolusyon sa Alemanya.” Maski dito, ay gusto
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pa ring libakin ni Satanas ang katotohanan ng Diyos, na iisa lang ang
Milenyo, at ito ang 1,000 taon na paghahari ni Hesu-Kristo, bilang
Mesiyas.
Ang pagsikat ni Hitler noong WWII ay siyang ika-anim na
pagkabuhay, at may isa pang susunod, na maaaring nagsasamasama na, sa mga oras na binabasa mo ito. Ang huling pagkabuhay na
ito ay magkakaroon ng sampung bansa, na siyang ipinapahiwatig ng
sampung sungay. Ibinigay ng Diyos sa Kaniyang apostol, na si Herbert
W. Armstrong, ang kahulugan ng mga hulang ito, na may kinalaman
sa pitong pagkabuhay ng Imperyo Romano at ang ibig sabihin ng
sampung sungay na yaon.
Ang sampung sungay na iyon, ay lalabas sa ika-pitong pagkabuhay.
Sila ang sampung bansa sa Europa na makakasagupa ng Rusya at
Tsina sa WWIII. Ang pagkabuhay na iyon ay kasalukuyang nagaganap
simula pa noong 1950, at ito ay napakabagal na mabuo, pero sa huli,
ito ay mabibigyan ng malakas na kapangyarihan, dahil sa mabangis
na hayop at sa babaeng nakasakay dito.
Ang sampung mga bansang ito ay manggagaling sa tinatawag na
“European Union” sa kasalukuyan. Kahit ngayon, habang sinusulat
ko ito, ang ekonomiya ng mga bayan ng unyon na ito, na nasa timog ay
pabagsak na, at naaapektuhan nito ang mga bayan na nasa hilaga, at sila
ay nasasawa na sa katutulong sa mga ito. Ang usap-usapan sa huling
mga buwan ay tungkol sa “Grexit”, o ang pag-alis ng Gresya (Greece)
sa Unyon ng Europa. Bago matapos ang lahat ng ito, magkakaroon
ng sampung mga bansa na mapipilitan na magkaisa, para lamang
makaligtas sila, sapagkat ang mga iba pang natitira sa unyon ay paalis
na rin at ang iba naman ay hindi papayagan na makasali dito sa huling
grupo na ito.
Para sa mga pangunahing tagapagtaguyod ng isang mas malakas
na unyon, may ilang mga bansa na nagiging pabigat lamang para sa
lahat. Ang mga ito ay pinagsama-sama nila sa isang grupo na tinawag
nilang PIIGS: Portugal, Irlanda (Ireland),Italya, Gresya (Greece) at
Espanya. Ang mga bayan sa hilaga ay nagsisimula nang magkamuhi
sa mga bayan na nabanggit. Hindi ito ang tamang sangkap, para
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magkaisa ang isang imperyo, lalo na’t naglalabasan na ang sama ng
loob nila sa isa’t-isa
At ang panghuli, may mga berso sa Apocalipsis, na nagsasalarawan
ng isang babae na nakasakay sa hayop. Ito ay tungkol sa Iglesia Katoliko,
na nagkaroon ng malakas na impluwensya sa Europa, lalo na’t naitatag
ito sa Roma, na siyang ulong-bayan ng Imperyo Romano. Sa paglipas ng
panahon, noong mga taon ng 1400 - 1600, marami na ring iba’t-ibang
iglesia na naglabasan, at nagsimula na ring humina ang impluwensya
ng simbahang ito sa mga bayan ng Europa. Gayunpaman, sa loob ng
isang maikling panahon, ang iglesiang ito ay muling magkakaroon ng
malakas na impluwensya sa huling pagkabuhay ng imperyo sa Europa,
na bubuuin ng sampung bansa na manggagaling sa Unyon ng Europa.
Ang hulang ito ay nagpatuloy: “At nararamtan ang babae [itong
dakilang huwad na iglesia] ng kulay ube at ng pula, at nahihiyasan ng
ginto at ng mahahalagang bato at mga perlas, na sa kanyang kamay
ay may isang kopang ginto na puno ng mga kasuklamsuklam at ng
mga bagay na marurumi, sa kanyang pakikiapid.” (Apocalipsis 17:4)
Ang bersong ito, na nagsasalarawan ng kaniyang pisikal na
kaanyuan, ay nagpapahiwatig rin ng kaniyang espirituwal na
kalaswaan o imoralidad. Ang ganitong hitsura ay magugunita sa
mga ritwal, mga seremonya at sa gara at sa kalabisan ng gayak sa
Vatican. Ang paggamit ng “gintong kopa” ay nagpapahiwatig ng
espirituwal na kabuktutan, na may kinalaman sa dugo ni Hesu-Kristo
at ang tunay na kahulugan at ipinag-utos na pangingilin sa araw ng
Paskua (Pass-over). Ang kanilang pangongomunyon ay salungat sa
pangingilin ng araw na ito, at isang kalapastanganan sa Diyos at kay
Hesu-Kristo, at masasabing tunay na kahulugan ng pagkasuklam.
Ang lahat ng ito ay nagsasalarawan ng pakikiapid sa espirituwal, sa
kanilang paggamit ng mga simbolo, para paghaluin ang mga bagay
na totoo sa mga bagay na huwad.
“At sa kaniyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, HIWAGA,
DAKILANG BABILONIA, INA ng mga PATUTOT at ng mga
KASUKLAMSUKLAM sa LUPA. At nakita ko ang babae na lasing
sa dugo ng mga banal, at sa dugo ng mga martir ni Hesus. At nang
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aking makita siya ay nanggilalas ako ng malaking panggigilalas.”
(Apocalipsis 17:5-6)
Ang pagbanggit sa Babilonia ay may dalawang dahilan. Ang una ay
may kinalaman sa nagsisimulang mangyari pagkatapos ng malaking
baha, noong kapanahunan ni Noe, nang may mga huwad na relihiyon
na naglalabasan sa iba’t-ibang lungsod, at isa na dito ay ang Babel.
Ang mga naninirahan sa lungsod na iyon ay disidido na gumawa ng
isang tore na aabot hanggang sa langit. Ang natira sa lumang tore
na ito ay makikita pa rin sa Iraq hanggang ngayon. Ang kabuktutan
at kayabangan ng mga nakatira doon ay mabilis na lumalala, kaya
namagitan na ang Diyos para mapigilan na ito.
Sa mga panahong yaon, iisang wika lamang ang ginagamit ng
lahat. Ang paraan na gagamitin ng Diyos para mapigilan ang mga tao
sa kanilang masamang balak ay bibigyan sila ng iba’t-ibang wika para
hindi sila magkakaintindihan. Dito nagsimula ang iba’t-ibang wika
na ginagamit sa ngayon. May binago ang Diyos, sa espiritu na nasa
isipan ng tao, para nila maunawaan at mabigkas ang isang kakaibang
wika. Nang ginawa ng Diyos ang ganito, ang magkakaibang pangkat
ay hindi na nagkakaintindihan, at ang nakakaintindi na lamang sa
kanila ay yaong mga nabigyan rin ng kaparehong wika nila.
Ito ay para bang Ingles ang salita ng lahat isang araw, pagkatapos
bigla na lang, may mga tao na nagsasalita ng Pranses, may nagsasalita
ng Hapon, at ang iba naman ay Aleman; kaya mahahati sila sa iba’tibang mga pangkat. Mahirap itong isipin, pero ganito talaga ang
nangyari. Kaya ang isang tao na iisang wika lang ang alam isang
araw, ay bigla na lang ibang wika ang ginagamit kinabukasan, na
para bagang ito ang tunay niyang nagisnan na salita, at hindi na niya
na naaalala o naiintindihan yaong unang salita na ginagamit niya.
Ang lungsod na yaon ay Babel ang pangalan, at “pagkalito” ang
kahulugan nito. Yaon ang idinulot ng magkakaibang wika sa araw na
iyon. Gayunpaman, sa pamumuhay ng mga tao noon, magkakaiba ang
kanilang mga paniniwala tungkol sa relihiyon at ito ay nakapagdulot
rin sa kanila ng kalituhan at hidwaan, kaya nang palitan ng Diyos ang
kanilang mga wika ay lalo na silang nagkagulo-gulo.
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Ang kataga na Babilonia, na naging isa sa mga naunang
pangdaigdigang imperyo, ay ganoon din ang kahulugan. Ang Babel
at Babilonia ay kapwa nangangahulugan na “pagkalito o pagkakagulugulo.” Ang katagang iyon ay naging kasingkahulugan ng pamamaraan
ng mga relihiyon at mga pamahalaan sa buong mundo. Ang mga
sistemang mga ito ay nilikha ng tao at nagdulot lamang ng kalituhan,
kaguluhan, hidwaan at digmaan. Ang lahat ng mga ito ay salungat
sa pamamaraan ng Diyos na nagdudulot ng pagkakaisa, matuwid na
pag-iisip at tunay na kapayapaan.
Ang dakilang huwad na relihiyon na ito, na naging pinakamalaking
iglesia ay ang Simbahan ng Katoliko Romano. Ginamit nito ang
kaniyang malakas na kapangyarihan at impluwensya sa Imperyo
Romano at sa kabuoan ng Europa, para magkaroon ng kayamanan
at lalo pang palakasin ang kaniyang hawak sa mga tao. Ito rin ay
isinasalarawan na “ina ng mga patutot,” sapagkat sa kaniya rin nagmula
ang ibang mga iglesia.
Ito ang simbahan na nang-usig at nagpahirap sa Iglesia ng Diyos,
simula pa lamang nang ito ay maitatag, at gaya nga ng sinasabi ng
bersong ito, ito ang may kasalanan sa dugo ng yaong naging bahagi ng
tunay na Iglesia ng Diyos. Simula sa kaniyang pagkakabuo, ito na ang
naging pangunahing autoridad na may kinalaman sa pagpapakulong
at pagpapapatay ng mga taong sumusunod sa Diyos. May nabanggit
din sa bersong ito na mga namatay, na tinatawag pa ngang “mga saksi
ni Hesus” (sa ibang mga salin ay tinatawag na “martir”), ngunit ang
tinutukoy talaga dito ay yaong mga nabuhay ng tapat sa pamamaraan
ng Diyos, sa loob ng katawan ni Hesus, sa Iglesia ng Diyos, na mga
naging saksi, na nakaranas ng layunin ng pagsasakripisyo ni HesuKristo sa kanilang buhay, upang maisagawa ng Diyos ang espirituwal
na paglikha sa isipan ng mga taong Kaniyang mga tinawag.
Ang Hula sa Dulong Panahon
Ang aklat ng Paghahayag o Apocalipsis ay ipinasulat kay Juan, pero
kakaunting berso lang ang may kinalaman sa kapanahunan niya. Ang
aklat ay isinulat para isalarawan ang mga kaganapan na mangyayari,
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makalipas ang 1,900 na taon. Ang mga kaganapan na ito ay tuloy-tuloy
hanggang sa humantong sa pagbabalik ni Hesu-Kristo. Ang ikatlong
kabanata hanggang ika-dalawampung kabanata ay tumututok sa ilang
mga pangyayari na may kinalaman sa huling pitumpong taon, nang
magsimula na ang dulong panahon, ngunit ang karamihan dito ay
tungkol sa panahon na nagsimula noong ika-17 ng Disyembre, 1994. Sa
araw na iyon, ang Unang Tatak sa Aklat ng Paghahayag (First Seal of
the Book of Revelation) ay binuksan ni Hesu-Kristo. Ito na ang simula
ng pagbibilang, hanggang siya ay makabalik. May ibang kabanata na
magbibigay ng paliwanag tungkol dito, ngunit mayroong mga dapat
na maunawaan muna, bago nila maiintindihan ang mga susunod na
ibibigay sa kanila.
Matapos na isalarawan ni Juan ang Iglesia ng Katoliko Romano,
ang mga sumunod na berso ay tungkol naman sa mga pagkabuhay ng
isang imperyo sa Europa. Ginawa itong maigsi, ngunit ang Aklat ng
Paghahayag ay nagtungo sa mga kaganapan na mangyayari sa dulo
ng panahon, kasabay ng pagbibilang sa pagbabalik ni Hesu-Kristo.
“At sinabi sa akin ng anghel, Bakit ka nanggigilalas? Sasabihin ko
sa iyo ang hiwaga ng babae, at ng hayop na sinasakyan niya, na may
pitong ulo at sampung sungay. At ang hayop na nakita mo ay naging
siya, at wala na, at malapit ng umahon sa kailaliman, at patungo sa
kapahamakan. At silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas,
na ang kanilang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay
mula nang itatag ang sanlibutan, pagkakita nila sa hayop, kung paano
naging siya, at wala na, at darating.” (Pahayag 17:7-8)
Ito ay isinulat na parang isang bugtong. Nabanggit na rin na ang
hayop na ito ay may sakay na babae— ang Iglesia Katoliko. Itong hayop
na ito, ang nagbibigay sa babae ng mas malakas na kapangyarihan at
katanyagan. Ang hayop na ito ay si Satanas at ang katagang “hayop” ay
tumutukoy rin sa mga bansa na naimpluwensyahan niya, na susunod
at aalalay sa simbahang ito sa bawat “muling pagkabuhay o pagsilang”
ng imperyong ito sa Europa.. Ang mga muling pagkabuhay o pagsilang
ng imperyo na mga ito ay may kinalaman sa digmaan. Ang Iglesia na
Katoliko ay laging kabahagi ng bawat pagsilang na muli na mga ito. Ang
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malaking bahagi nito ay mga bagay na hindi nakikita ng karamihan
at lihim na ginagawa, dahil ang totoong kapangyarihan sa likod nito
ay si Satanas at ang mga kampon niyang mga demonyo.
Bagama’t itong mga huling “pagsilang na muli,” ay hindi dinala
ang pangalan ng Imperyo Romano, ang mga nauna ay dinala ang
pangalan na ito, ngunit ang mga huli ay bubuoin ng mga bansang
naghahangad ng digmaan, at may natatanging relasyon sa Vatican
at Simbahang Katoliko.
Si Satanas ang binabanggit sa banal na kasulatan, na piniit sa “balon
ng kalaliman,” at pagkatapos ay palalayain ng maikling panahon. Ang
pagkasunod-sunod ng mga tinutukoy na parang bugtong ay tunay na
may katiyakan.
Ang “balon ng kalaliman” na ito ay unang nabanggit sa mga
kaganapan na nagresulta sa pagtunog ng Ikalimang Pakakak. Sa
partikular na salaysay na iyon, may usok na nagsimulang tumaas, mula
sa balon, habang nagaganap ang espirituwal na yugto ng Ikalimang
Pakakak (Apocalipsis 9:1-3). Ang yugtong iyon ay natupad, at may
kinalaman sa pag-uusig na pinahintulutan na gawin ni Satanas sa
Iglesia ng Diyos. Lumipas na ang yugtong yaon, na espirituwal, at
ang huling yugto na pisikal, ay maisasakatuparan kapag si Satanas
ay malaya na, at nakalabas na sa balon na kinapipiitan niya, upang
buhaying muli ang sampung bansa ng Europa para sa isang huling
malawakang digmaan.
Ang oras para hayaan si Satanas na makalaya sa kinapipiitan
niyang balon, ay kapag dumating na ang itinakdang oras ng Diyos
na payagan na magsama-sama na ang sampung bansa ng Europa.
Kapag ang sampung bansa na mga yaon, ay tuluyan nang nagkaisa
upang maging isang
pwersa, at hindi na nabibigatan sa iba pang mga kasapi ng Unyon
ng Europa, ay siya nang oras ng Ikatlong Digmaang Pandaigdigan,
WWIII.
Kung hindi man makialam ang Diyos sa oras ng kaganapan ng
lahat na ito, at palayain na lang ng basta si Satanas, ang mga bansang
ito ay makikipagdigmaan pa rin. Ito ay malamang na mangyari,
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lalo na sa dulong panahon. Ang mga bansa ng mundo ay patungo
sa Pangatlong Digmaang Pandaigdig, kahit ano pa ang mangyari,
dahil sa kabuktutan ng kanilang isipan. Kung hindi namamagitan
ang Diyos sa pamamaraan na Kaniyang ginagawa, at gagawin Niya
ito, ang digmaan ay mas lalong magtatagal at magdudulot ng mas
malalang paghihirap at pasakit sa buong mundo. Kaya hindi lamang
mamamagitan ang Diyos para pigilin ang tao sa pagpuksa ng sarili,
kundi para na rin paigsiin ang paghihirap ng tao.
Ang “balon ng kalaliman” ay isang pisikal na paglalarawan, na
nagmula sa dalawang salita. Ang isa ay may kahulugan na “kailaliman”
(naisalin na lalim na walang hanggan) at yaong isa naman ay balon,
o hukay na mapag-iipunan ng tubig.
Mahirap isalarawan ang mga bagay na umiiral sa mundo ng
mga espiritu, na ang gamit ay mga pisikal na halimbawa. Ang lugar
na ito ay isang espirituwal na estado, na pumipigil kay Satanas na
gamitin ang kaniyang buong espirituwal na kapangyarihan. Isa itong
estado o kalagayan na kung saan ay may nananatiling pumipigil sa
kaniya. Ito ay pumupigil sa kaniya na gamitin ang kaniyang buong
kapangyarihan, na hindi pa kinukuha sa kaniya. Gayunpaman, kahit
na siya ay pinipigilan sa balon ng kalaliman, hindi pa rin siya tumitigil
sa pag-iimpluwensya ng isipan ng tao. Kapag siya ay tuluyan nang
naikulong sa balon ng kalaliman, sa simula ng Milenyo, ay saka pa
lang mawawala ang kaniyang kakayahan na gamitin ang anumang
kapangyarihan sa mga tao.
Ang paglaya ni Satanas sa balon ng kalaliman, kung saan ang
kaniyang espirituwal na kapangyarihan ay limitado, ay mangyayari
sa panahon ng panghuli at ika-pitong pagkabuhay (ng Imperyo sa
Europa). Ito ang panghuli na pagkabuhay, na may sampung sungay
at babanggitin muli sa mga susunod na berso.
Ang Naging Hayop Noon, ay Wala Na
Ang ilan sa mga bersong ito ay parang palaisipan kung babasahin, gaya
ng isang berso na gumamit ng katagang, “at ang hayop na nakita mo ay
naging siya, at wala na; at malapit nang umahon sa kailaliman.” Ang

182

Ang Katapusan ng Panlilinlang

hayop “noon” ay maaaring tumutukoy sa alinman sa mga kapanahunan
ng mga pagkabuhay (ng imperyo) sa Europa, kung kailan naging aktibo
si Satanas, at hindi pa nalilimitahan ang kaniyang kapangyarihan ng
espirituwal na kalaliman. Gayunpaman, ang bahaging ito ng banal na
kasulatan ay may tinutukoy na isang partikular na kapanahunan. Ito
ay ang huling pagkakataon na hindi pa nalilimitahan ang kaniyang
kapangyarihan, at siya ay may ginagawa sa Alemanya at Italya, na
may kinalaman sa lakas ng kaniyang impluwensya kay Hitler.
Nang matapos ang Ikalawang Digmaang Pangdaigdigan, si
Satanas ay muling pinigilan sa paggamit ng kanyang kapangyarihan
ng espirituwal na kalaliman, kaya hindi niya magamit ang kaniyang
buong kapangyarihan, at siya ay nasa ganito na ngang kalagayan,
nitong mga huling 70 taon.
Kahit na pinipigilan siya sa espiritu, si Satanas ay mayroon pa ring
kakayahan na manlinlang at magsahimpapawid ng kanyang saloobin
para makaimpluwensya ngunit hindi siya pinayagan na gumamit ng
kanyang mas malalakas na kapangyarihan upang makaimpluwensyang
mang-wasak bilang Tagawasak. Ang bersong ito ay nagpapahayag
kung ano ang susunod, pagkatapos ng panahong ito, habang wala pa
siyang lubos na kapangyarihan, dahil na nga sa pagpigil sa kaniya:
“At ang hayop na nakita mo ay naging siya, at wala na; at malapit ng
umahon sa kalaliman, at patungo sa kapahamakan.” (Apocalipsis 17:8)
Si Satanas ay isinasalarawan na umaahon, palabas ng espirituwal
na kalaliman, kung saan siya ay pinipigilan, at siya ay patungo sa
“kapahamakan.” Ang salitang “kapahamakan” ay maraming gamit
at maaaring mangahulugan ng pagkasira, sakit at kamatayan. Ito
ay may dalawang pakay, ayon sa pagkakagamit dito, dahil paglaya
ni Satanas ay agad niyang hihimukin ang mga tao at mga bansa
na makipagdigmaan. Ang kanyang mga gawain ay magdudulot ng
malawakang pagkagunaw at kamatayan. Gayunpaman, ito na ang
huling pagkakataon na papayagan si Satanas na himukin ang tao na
makipagdigmaan, bagama’t susubukan pa rin niyang gawin ito ng
isa pang beses.
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Habang nanghihikayat si Satanas ng isang panghuling malawakang
digmaan, na magdudulot ng pagkagunaw at kamatayan, siya ay patungo
rin sa sarili niyang kapahamakan at kamatayan.
Palaisipan rin ang huling bahagi ng berso: “Ang mga taong
nananahan sa lupa, sila na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa
aklat ng buhay simula pa nang itatag ang sanlibutan ay mamamangha
patungkol sa mabangis na hayop na ito, kapag nakita nila ang mabangis
na hayop na ito, na siyang sa nakaraan ngunit hindi ang sa ngayon at
siyang darating pa.” (Pahayag 17:8)
Ito ay hula at nakatingin sa panahon na pagkatapos ng ika-pitong
pagkabuhay, nang si Satanas ay nakapiit na sa wakas, sa balon ng
kalaliman ng 1,000 taon, na nagsimula noong bumalik na si Hesus.
Ito ay tinalakay sa Apocalipsis o Pahayag 20:1-3.
Ang mga nabanggit, na nakakaalam na si Satanas ay mapipiit
ng isang libong taon, at “namamangha” (o nanggigilalas) sa mga
pinaggagagawa ni Satanas sa nakalipas na 6,000 taon, ay yaong mga
nagagalak na siya ay mawawala sa harap ng tao, sa loob ng buong
kapanahunan ng Milenyo.
Yaong “mga ang pangalan nila ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay
mula nang itatag ang sanglibutan” ay yaong mga maninirahan sa
Milenyo, na hindi maiimpluwensyahan ni Satanas at ng mga demonyo,
sa loob ng 1,000 taon na iyon.
Yaong mga ang pangalan nila “ay nakasulat” sa aklat ng buhay
mula nang itatag ang sanlibutan, ay ang 144,000 na makakasama
ni Kristo sa kaniyang Pagbabalik. Itong naipahayag na ito ay hindi
nangangahulugan na ang mga partikular na nilalang ay naitalaga
noong una pa lamang, dahil wala namang ganoon, gaya ng itinuturo
ng mga ibang grupo. Hindi ito patungkol sa mga pangalan ng tao na
isinulat sa aklat, na nauna pa sa paglikha ng sangkatauhan.
Yaong mga “nakasulat sa aklat ng buhay” ay tungkol sa plano ng
Diyos bago pa maitatag ang sanglibutan, na magkakaroon ng isang tiyak
na bilang ng 144,000 na katao na makakasama sa unang pagkabuhay na
maguli, at magkakaroon ng espiritung buhay sa pagbabalik ni Kristo.
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Ang mga pangalan ay isinulat sa aklat ng buhay nitong nakalipas na
6,000 taon. Sila yaong mga “pinili” ng Diyos na magiging bahagi ng
unang pagkabuhay na maguli, upang magkaroon ng buhay-espiritu
sa pagbabalik ni Kristo.
Sa bersikulo 8 na kasisipi lamang, ay tinutukoy si Satanas, nang
sabihin na “pagkakita nila sa hayop, kung paano naging siya at wala na,
at darating.” Ito ay tungkol sa tiyak na kapanahunan nang maitatag ang
Milenyo, at ang “hayop na naging siya” ay tungkol sa noong natapos na
niya ang ika-pito at panghuling pagkabuhay ng imperyo sa Europa, at
ngayon siya ay “wala na.” Kaya ang kapanahunang ito ay nagpapakita
na tapos na niya ang ika-pito at panghuling pagkabuhay, ngunit nang
maitatag na ang Milenyo, siya ay “wala na” sa kapangyarihan sapagkat
siya ay muling inilagay sa balon ng kalaliman.
Ang kasabihang “at darating” ay nagpapahayag lamang na siya ay naroroon pa - ngunit hindi na niya malilinlang o maiimpluwensyahan
ang sangkatauhan. Siya pa rin ang “darating” na kilalang Tagawasak,
na nabubuhay pa, ngunit siya ay nasa balon ng kalaliman, at sa
pagkakataong ito, ang balon ay mayroon ng takip upang hindi na
siya makaahon palabas, at buhaying muli ang imperyo ng Europa o
magsahimpapawid ng kanyang saloobin upang maimpluwensyahan
ang mga tao sa mga susunod na 1,000 taon.
Bagaman, ang karamihan ng ating mga tinalakay ay parang
nakalilito, pag tagal-tagal, ito ay magiging malaking tulong upang
inyong maunawaan ang mga kaganapan na sa ngayon ay sinimulan na
ng Diyos na isakatuparan. Habang ang mga bagay na ito ay lumilinaw
para sa iyo at nararanasan mo ang mga ito sa iyong buhay, ay lalo
kang maeengganyo at magkakaroon ng pag-asa sa iyong hinaharap
na isang bagong kapanahunan. Pagkatapos, kapag nasimulan mo
nang maranasan na ang mga bagay na iyong inaasam ay totoo nang
nangyayari , ikaw ay makakaranas ng tuwa, kasiyahan at sigla ng
buhay na hindi mo pa naisip na maaari pa lang mangyari.
Ang Pagpapahayag na Ibinigay kay Herbert W. Armstrong
Ang mga sumusunod na berso ay nagbibigay ng isang pagsasalarawan
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ng mga susunod na kaganapan. Ang kabanatang ito ay magpapatuloy
na magsalarawan ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang
uri ng balangkas, hanggang humantong ito sa pagbabalik ni Kristo.
“Narito ang pagiisip na may karunungan. Ang pitong ulo ay pitong
bundok na kinauupuan ng babae.” (Apocalipsis 17:9)
Ang karunungang ito ay nabanggit na noong una sa aklat na ito, na
galing mismo sa isipan ng Diyos, dahil ito ang salita (logos) ng Diyos.
Tanging Diyos lamang ang makapagbibigay nito sa iba. Dito, ang
Diyos ay nagbibigay kay G. Armstrong ng pangunawa sa mga bersong
ito na may kinalaman sa dulong panahon. Ipinaunawa sa kaniya, na
ginagamit ng Diyos ang katagang bundok kapag nagpapahayag ng
hula tungkol sa malalaking bayan o bansa. Sa bersong ito, malinaw na
ipinapahiwatig na ang babae, ang Simbahang Katoliko, ay “nakaupo”
sa bawat-isa ng mga hayop na ito sa panahon ng kanilang (imperyo
sa Europa) pagkabuhay.
“At sila’y pitong hari; ang lima ay nangabuwal, ang isa’y narito,
ang isa ay hindi pa dumarating; at pagdating niya ay dapat magtagal
ng sandaling panahon [isang maigsing panahon].” (Apocalipsis 17:10)
May iisa lamang na kapanahunan, na tumagal ng mga ilang taon,
na angkop sa bersong ito kapag binasa mo ang tinutukoy na panahon.
Ito ay ipinahiwatig kay Herbert W. Armstrong, noong panahon na ito
ay kasalukuyang nagaganap. Sinimulan ito ng Diyos, nang ipakita Niya
kay G. Armstrong na ang mga bersong ito ay katulad ng pagsasalarawan
na ibinigay sa propetang si Daniel. Ipinahiwatig ng Diyos na may isa
pang pagkabuhay ng lumang Imperyo Romano (bagama’t iba ang tawag
dito) na maipapatupad bago bumalik si Hesu-Kristo. Napag-alaman
ni G. Armstrong na magkakaroon ng pitong pagkabuhay lahat-lahat
ang imperyo sa Europa.
Kaya, isang araw, palapit na sa pagwawakas ng WW II, ipinahiwatig
ng Diyos ang partikular na bersong ito sa kaniya, na naisahula sa banal
na kasulatan, na kasalukuyang nangyayari habang siya ay nabubuhay.
Alam niya na magkakaroon ng pitong pagkabuhay at magkakaroon
rin ng isang pangunahing pinuno ang bawat isang pagkabuhay ng
imperyo, gaya ng mga nabanggit na sina Napoleon at Hitler. Sa mga
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oras na iyon, nang maipahiwatig sa kaniya ang bersong ito, Si Hitler
ang namumuno ng ika-anim na pagkabuhay ng imperyo sa Europa.
Sa bersong ito, nakita niya na magkakaroon ng pitong hari (isa
para sa bawat isang pagkabuhay), lima na ang bumagsak, at ang
ika-anim ay kasalukuyang nasa gitna ng Pangalawang Digmaang
Pangdaigdigan. Kaya sa pitong mga hari (pagkabuhay), lima na ang
naghari at napabagsak, isa ang kasalukuyang nasa kapangyarihan,
sa katauhan ni Hitler, at ang isa - ang ika-pito at panghuli - “hindi
pa dumating.”
Ito ay nagsasabi rin na ang isa na parating - ang ika-pito - “ay
dapat magtagal ng sandaling panahon.” Ang ika-pitong pagkabuhay ay
magiging mas maigsi kung ikukumpara sa lahat ng mga ibang nauna
dito, ngunit dahil na rin sa mga makabagong armas ngayon, mas malaki
ang pagkasira na idudulot nito kaysa sa pagkasirang idinulot ng lahat
na nauna dito kahit pagsamasamahin mo pa lahat ito.
Ang susunod na berso, na para ding isang palaisipan, ay nagpatuloy
sa nagsasabi ng “At ang hayop na naging siya, at wala na, ay siya ring
ika-walo at siya ay nasa pito at siya ay patungo sa kapahamakan.”
(Apocalipsis 17:11)
Dahil sa pangunawa na naibigay na sa puntong ito, naging mas
madali nang makuha ang sinasabi ng bersong ito. Ang patungo sa
kapahamakan ay si Satanas. Si Satanas rin ang hayop na nagbibigay ng
kapangyarihan sa bawat isa sa mga pagkabuhay. Siya ay kilala bilang
kapangyarihan ng hayop, na nagtratrabaho sa kapanahunan ng mga
pagkabuhay ng imperyo sa Europa. Si Satanas ang hayop na “naging
siya, at wala na” na pinag-uusapan bago nito.
Kaya si Satanas ay “nasa pito” ay sapagkat siya ang kapangyarihan
sa ibabaw ng bawat isa ng mga pagkabuhay, at dahil sa siya ay “nasa”
bawat isa, ng pitong ito at nasa ibabaw ng lahat ng mga ito, siya ay
ibinilang na ika-walo.
Sampung Bansa Ang Nagkaisa
“At ang sampung sungay na iyong nakita ay sampung hari, na hindi
pa nagsisitanggap ng kaharian; datapuwa’t magsisitanggap sila ng
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kapamahalaang paghahari na isang oras na kasama ng hayop. Ang mga
ito ay may isang kaisipan, at ibinigay nila ang kanilang kapangyarihan
at kapamahalaan sa hayop.” (Apocalipsis 17:12-13)
Ang sampung sungay na ipinaliwanag na sampung hari na
magkakasamang tumatanggap ng kapangyarihan bilang “iisang
kaharian” ay siya na ngang ika-pitong pagkabuhay ng imperyo sa
Europa. Ang mga ito, ang sampung bansa na mapipilitang magsamasama
ng madalian bilang Estados Unidos ng Europa. Bago nangyari ang
kaganapang ito, si Satanas ay nakaahon na sa balon ng kalaliman
(ang espirituwal na kailaliman). Mabilis niyang mamaniobrahin
ang mga kaganapan, sa isang paraan na ang mga sampung bansa na
mga ito, ay mapapaniwala na kailangan nilang mabilis na magkaisa,
at magsamasama, upang makaligtas sa nakikita nilang nangyayari
sa mundo.
Sinasabi dito na sila ay tatanggap ng kapangyarihan, bilang mga
hari ng isang oras na kasama ang hayop. Hindi malakas ang samahan
ng kaharian na muling mabubuhay, sa oras na sila ay magkasamasama
na. Pagkatapos nilang magsamasama, hindi na nila maaaring baguhin
ang kanilang ginawa, kahit na gustuhin man nilang gawin ito. Sa oras
na magsimula ang lahat, at magkaroon na ng malawakang digmaang
pangdaigdig, ito ay hindi na maaaring “pahintuin.”
Ang Aklat ni Daniel ay nagsasalarawan nitong panghuling
pagkabuhay (ng imperyo sa Europa), sa isang kakaibang paraan, at
mas nililinaw nito ang mga likas nitong kahinaan.
Sa salaysay na ito, binigyan ng Diyos si Daniel ng kakayahan na
maunawaan ang panaginip ni Haring Nebuchadnezzar. Sinabi ni
Daniel sa hari, kung ano ang napaginipan niya, at sinabi niya rin kung
ano ang ipinapahiwatig nito.Nakakita siya ng rebulto na yari sa iba’tibang materyales, simula ulo hanggang paa. Ang una ay ang ulo na
gawa sa ginto. Sinabi ni Daniel kay Haring Nebuchadnezzar na ang
ulong ito ay tungkol sa kaniya at sa kaniyang dakilang kaharian, ang
kaharian ng Babilonya.
Sinabi rin ni Daniel ang tungkol sa tatlo pang mga kaharian na
susunod, na hahantong sa katapusan ng kapanahunan ng pangsariling
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pamamahala ng tao, kapag ang Diyos ay namagitan na at naitatag na
ang sarili Niyang kaharian sa mundo. Ang pangalawang kaharian na
binanggit ay ang imperyo ng mga Medo-Persiano, at pagkatapos nito
ay ang pangatlong kaharian, ang imperyo ng mga Griyego-Macedonia.
Ang pang-apat ay ang Imperyo Romano o mga Imperyo ng Europa.
Ang huling kaharian ay inihalintulad sa mga binti, na gawa sa
bakal, at ang mga paa at mga daliri ng mga paa naman ay parehong
gawa sa bakal at luwad.
“At ang ikaapat na kaharian ay magiging matibay na parang bakal,
palibhasa’y ang bakal ay nakadudurog at nakapagpapasuko ng lahat
na bagay; at kung paanong dinidikdik ng bakal ang lahat ng ito, siya’y
magkakaputolputol at madidikdik. At yamang iyong nakita na ang mga
paa at mga daliri, ang isang bahagi ay putik na luto ng magpapalayok,
at ang isang bahagi ay bakal, aymagiging kahariang hati; nguni’t
magkakaroon yaon ng kalakasan ng bakal, yamang iyong nakita na
ang bakal ay nahahalo sa putik na luto. At kung paanong ang mga
daliri ng paa ay bakal ang isang bahagi at ang isang bahagi ay putik,
magkakagayon ang kaharian na ang isang bahagi ay matibay at ang
isang bahagi ay marupok. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon
[sampung daliri ng paa at sampung hari, ang huling pagkabuhay ng
imperyo at huling bahagi ng rebulto] ay maglalagay ang Diyos sa langit
ng isang kaharian, na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan
man niyao’y iiwan sa ibang bayan; kundi pagpuputolputulin at lilipulin
niya ang lahat na mga kahariang ito, at yao’y lalagi magpakailan man.”
(Daniel 2:40-42, 44)
Sa hulang ito na ibinigay kay Daniel, mga ilang daang taon bago
ipinahiwatig ng Diyos kay Juan ang mga bagay na nilalaman ng
Aklat ng Mga Paghahayag, ipinahayag ng Diyos kung ano ang mga
mangyayari sa pagangat at pagbagsak ng bawat isa sa mga mas
mahalagang kaharian sa mundo, bago bumalik si Hesu-Kristo. Ang
mga hula ni Daniel ay nagpapahayag kung kailan ang unang pagbabalik
ni Hesu-Kristo, pati na rin ang kaniyang pangalawang pagbabalik.
Ang mga bersong ito sa Aklat ni Daniel ay nagpapahayag na ang
Imperyo Romano ay magiging kasing lakas ng bakal hanggang sa
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katapusan, kung kailan ang mga paa at daliri ng mga ito ay magiging
pinaghalong bakal at luwad. Ito ay isang tumpak na paglalarawan ng
mga ipinapahiwatig ng Diyos tungkol sa panghuling bahagi ng rebulto
at ng huling bahagi ng lumang Imperyo Romano (isang imperyo ng
Europa) na magsasamasama sa loob ng isang maikling panahon,
sa pinakadulo. Sa isang panig, ito ay magkakaroon ng pambihirang
lakas, at sa kabila naman, ito ay magiging lubhang mahina. Hindi sila
magkakaroon ng mabuting samahan, gaya ng natutunghayan natin sa
Unyon ng Europa sa ngayon. Malakas ang kanilang pinagsamasamang
pwersa, ngunit hindi sila lubos na nagkakaisa.
Yaong mga berso sa Apocalipsis 17, na tungkol sa sampung hari,
ay nagsasabi na sila ay tatanggap ng kapangyarihan sa loob ng isang
oras na kasama ang hayop. Si Satanas ang hayop na nagdulot ng
kanilang pagkakasamasama; at nang sila ay magkaisa, “ibinigay
nila ang kanilang kapangyarihan at kapamahalaan sa hayop” - kay
Satanas. Ang tinutukoy dito ay ang kapangyarihan na makipaglaban
sa isang digmaan.
Bagaman ang sampung bansa na mga ito, ay hindi pa nailahad
kung sino, may isang partikular na bayan sa Unyon ng Europa na
kasalukuyang nagmamay-ari ng mga armas na nukliyar. Ang sampung
bansa sa huli, ay magkakaroon ng maraming mga armas na nukliyar
na gagamitin sa digmaan, mga armas na gagamitin laban sa Rusya at
Tsina. Ang partikular na bayang ito ng Pranses, bagaman isang inapo
ng sinaunang Israel, ay isang pangunahing bayan na namuno sa isa
sa mga naunang pagkabuhay ng imperyo sa Europa. Kahit na hindi
makasama ang Pranses sa grupo ng sampung bansa sa huli, kaya nilang
agawin ang ang mga armas na mga ito. Dapat rin nating alalahanin
na ang Alemanya ay hindi lamang makakasama sa sampung bansa,
siya rin ang magiging pangunahing bayan ng grupong ito.
Hindi pa ipinahayag ng Diyos kung kailan mangyayari ang mga
kaganapang ito, ngunit malalaman natin ang mga ito, sa oras na mabuo
na ang grupo ng sampung mga bansang ito.
Hindi marahil hahayaan ng Diyos na mangyari ang palitan ng
mga nukliyar na armas sa digmaang ito hanggang sa bandang huli
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na ng pagbilang sa pagbabalik ni Hesu-kristo. Kung magkagayon
man, si Satanas ay hindi papayagang makalaya - makaahon sa balon
ng kalaliman - hanggang sa malapit nang magwakas ang panahon
na iyon. Ang digmaang nukliyar ay mabilis na magdudulot ng hindi
maisip na pagkawasak, sa loob lamang ng maigsing panahon.
Ang isang oras na binanggit dito ay tiyak na isang hinulaang
panahon, na malamang ay may haba na 60 araw, gaya ng ipinahayag
ng Diyos noon sa isang panahon na nahahawig dito. Gayunpaman,
noong mga oras na isinusulat ko ito, hindi pa namin alam kung kailan
magsisimula ang mga ito.
Ang Diyos, kadalasan, ay hindi nagpapahiwatig sa akin ng mga
bagay nang biglaan, kundi ibinibigay niya ito sa akin ng paunti-unti,
na tinatawag sa Iglesia na “progresibo o patuloy na pagpapahayag.”
Kadalasan, ganito ang nangyayari dahil may mga ibang bagay pa na
ipinapakita sa akin ang Diyos na kaugnay ng bagay na nais Niyang
ipahayag, upang mas lalo kong maunawaan ang Kaniyang saloobin.
Ito ay bahagi rin ng proseso, kung papaano hinuhubog o tinuturuan
ng Diyos ang Kaniyang mga tagapaglingkod, upang magkaroon ng
pagkakaisa ang kanilang isipan sa isipan ng Diyos, dahil na nga sa
sila ay inihahanda para sa gagampanan nilang serbisyo sa loob ng
Kaniyang Pamilya.
May isang kabanata na tututok sa mga kaganapan ng dulong
panahon, at mayroon ding mga maidadagdag tungkol sa mga tinalakay
natin dito. Malamang na kapag naisulat na ang kabanatang iyon, ang
Diyos ay marami nang naibigay na karagdagang pahayag, sapagkat
ganito ang natutunan ko sa aking mga karanasan. May mga gawi ang
Diyos na akin nang nakasanayan, at yaon ay nakakaaliw; binigyan
ako ng Diyos ng lakas at kumpiyansa sa aking sarili, sa katagalan
ng panahon, nang aking masumpungan kung papaano gumagana
ang Kaniyang kapangyarihan upang maipahayag ang Kaniyang
katotohanan at saloobin.
Ang Kapalaran ng Simbahang Katoliko
Mayroong pambihirang mangyayari sa Simbahang Katoliko sa mga
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panahong ito. Nakamamang-ha ang ipinahayag ng Diyos tungkol
dito. Ang babae ay umupo sa bawat hayop na muling nagkabuhay. Sa
bawat pagkakataon na gawin niya ito, ayon sa kasaysayan, mayroon
pang nangyayaring iba na kasabay ng bawat pagkabuhay ng imperyo;
nababawasan ang kapangyarihan at karapatan ng babae sa bawat
pagdating at pagtapos ng pagkabuhay ng imperyo.
Subali’t sa huling pagkabuhay na ito ng imperyo, pagsisikapan niya
na magkaroon ng mas malakas na kapangyarihan at impluwensya sa
sampung mga bansa na mga ito. Ang pagkabuhay na ito ay kakaiba sa
mga nauna rito, sapagkat ang hangarin nitong magkaisa ay naiiba ng
husto kumpara sa iba. Hindi ito pares ng iba, na may mga hari (pinuno)
na gustong mangsakop, magkaroon ng mas malaking kapangyarihan
at kayamanan o dili kaya’y makilala at sumikat. Nabanggit na natin
sina Napoleon at Hitler dahil sila ang mas nakikilala ng mga tao.
Karamihan ng mga tao ngayon ay wala nang masyadong alam
tungkol sa kasaysayan ng mundo. Ang mga hari noong mga naunang
pagkabuhay ng imperyo ay nangagsimula ng mga digmaan, gaya rin ng
ginagawa ng Tsina at Rusya, sa ilalim ni Putin, subali’t ang pamunuan
ng huling pagkabuhay ng imperyo sa Europa ay hindi.
Ang huling pagkabuhay na ito ay parang tugon sa isang
“pangangailangan at pananagutan,” kung ang pamunuan ng Europa
ang tatanungin. Hindi nila hangad na mangsakop o makibaka ngunit
mapipilitan silang makilahok sa digmaan. Karamihan ng mga tagaKanluran ay walang balak na makilahok sa Pangalawang Digmaang
Pangdaigdigan, ngunit hindi sila binigyan ni Hitler ng pagkakataon
na makaiwas dito. Ganito rin ang magiging katayuan ng sampung
bansa na mag-aatubiling makibaka, ngunit mapipilitan pa rin silang
gawin ito.
Balikan natin ang Apocalipsis 17, at tingnan natin kung ano pa ang
mangyayari sa huling pagkabuhay ng imperyo sa Europa:
“Ang mga ito ay may kaisipan, at ibinigay nila ang kanilang
kapangyarihan at kapamahalaan sa hayop.” (Apocalipsis 17:13)
Sampung mga pinuno at mga bansa ang mag-aatubiling magsamasama
at isusuko ang kani-kanilang kapangyarihan sa iisang pamahalaan
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na sasaklaw sa sampu - “para ibigay ang kapangyarihan sa hayop.”
Sila ang kabuoan ng bagay na gustong maisagawa ni Satanas, (ang
hayop) sa pamamagitan nila, ang magkaroon ng usang pwersang
nukliyar na haharap sa dalawang agresibong bansa, sa paglaganap
ng digmaang pangdaigdigan. Kahit na sa mga oras na ito, may mga
masasamang demonyong espiritu na may isinasagawa sa Rusya
at Tsina, na nagtutulak sa kanila na magplano para sa digmaang
pangdaigdigan.
Ang hindi nauunawaan ng marami, at mahirap nilang paniwalaan
sa ngayon, habang isinusulat ko ito, ay ang hindi pagkakabanggit ng
Estados Unidos (USA) at Reyno Unido (UK) sa mga kaganapan ng
dulong panahon, sa mga propesiya o mga hula na tinatalakay dito.
Yaon ay sapagkat hindi pa natin napagtutuunan ng pansin ang mga
hula o propesiya tungkol sa pagbagsak ng pamahalaan, kayamanan
at kapangyarihan ng mga bansang ito bago pa man magsamasama
ang sampung mga bansa ng Europa. Ang pagsamasama ng sampung
bansa ng Europa ay may malaking kinalaman sa resulta ng pagbagsak
at pagkawasak ng Estados Unidos.
“Makikipagbaka ang mga ito laban sa Cordero, at sila’y dadaigin
ng Cordero, sapagkat siya’y Panginoon ng mga panginoon, at Hari ng
mga hari; at ng mga kasama niya, na mga tinawag at mga pili at mga
tapat ay nananaig din.” (Apocalipsis 17:14)
” Ang mga ito” na “makikibaka” ay ang sampung bansa, o marahil
mas magandang sabihin, yaong panghuling kapangyarihan ng hayop,
na laban sa pagbabalik ni Hesu-Kristo at ng kaniyang mga kasama ang 144,000. Pagkatapos mabuo ang panghuling pwersa sa Europa,
na kasalukuyang nakikipagdigmaan, si Hesu-Kristo at ang mga
pinagtitipon na makakasama niyang 144,000 ay mapapanood sa
buong mundo. Bagama’t ito ay isang kaganapang espirituwal na hindi
sana makikita ng pisikal na sanlibutan, ilalantad ito ng Diyos upang
matunghayan ng lahat ng tao. Sobrang laki at nakasisilaw ang liwanag
ng kaganapang ito, na ito ay magdudulot ng kaba at pagkatakot sa mga
makatutunghay nito.
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Ito ay maihahalintulad sa isang pelikula ng mga taga-ibang planeta
na lumulusob sa ating sariling kinalalagyan. Ang kaganapang ito ay
pagmumukhaing maliit ang mga nakikita mo sa pelikulang tungkol sa
mga “alien” o taga-ibang planeta. Papaano kaya kikilos ang mga tao at
iba’t-ibang bayan sa ganitong pangyayari? Mas madali sigurong isipin
ang reaksyon ng Tsina at Rusya dito. Marahil ay hindi nila iisipin na
may kinalaman ito sa Diyos, kaya ito ay malamang na pagkakamalian
nila na isang pagsalakay ng mga taga-ibang planeta. Ganito ang
kinabubuhayan nating panahon ngayon, kung saan ang mga tao ay
naniniwala sa mga alien at bukas ang kanilang isipan sa posibilidad
na tayo nga ay sasalakayin ng mga ito. Maski ang Santo Papa ng mga
Katoliko ay nagsasalita tungkol dito, na kung sana siya ay may tunay
na paniniwala sa Diyos, hindi sana niya iisipin ito.
Ano ang gagawin ng Europa?
Sinasabi dito ng maliwanag na sila ay makikibaka laban sa
Cordero ng Diyos. Ang mga bayan sa buong mundo ay magigimbal
sa makikita nila sa itaas na napakalaki at napakaliwanag, kaya ang
mga pangunahing pwersa sa mundo na nakikipagdigmaan laban sa
isa’t-isa ay titigil sa kanilang pakikipaglaban at pagtutuonan ng pansin
ang inaakala nilang “pagsalakay ng mga taga-ibang planeta.” Sila ay
makikipaglaban sa kung anuman na hindi nila naiintindihan o hindi
nila matanggap na maaaring magkatotoo.
Ito na ang oras kung kailan sisimulan ng Diyos ang pagbuhos ng
tinatawag sa Paghahayag o Apocalipsis na Pitong Huling Salot. Ang
mga ito ay ibubuhos muna sa Tsina at Rusya, at sa mga sinumang
kaalyado nila, at lubusan nitong sisirain ang kanilang mga pamahalaan,
lahat ng kanilang mga hukbong sandatahan at karamihan ng kanilang
mga malalaking lungsod. Lilipulin ng Diyos ang higit sa isang bilyon
na katao, sa mga oras na ito at maaaring umabot ng dalawang bilyon
na katao bago ito matapos.
Ang sampung mga bansa ng Europa ay makararanas rin ng mga
salot na magmumula mismo sa Diyos, na tulad ng Rusya at Tsina,
ngunit mas kaunti na ito.
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Papatawarin ng Diyos at ni Kristo ang mga bansa na magsisisi sa
kanilang mga kamalian, kapag naunawaan na nila na sila ay nalinlang
lamang ng iglesia. Kanila rin na makikita na sila pala, sa katunayan, ay
nakikipagbaka laban sa pagbabalik ni Hesu-Kristo at marami sa kanila
ang magsisimulang magsisi. Ang kanilang mga mata ay mamumulat
sa katotohanan tungkol sa Simbahang Katoliko na nanlilinlang sa
mga bansang ito ng Europa sa nakalipas na 1,700 na taon.
“At sinabi niya sa akin, Ang tubig na iyong nakita, na kinauupuan
ng patutot, ay mga bayan, at mga karamihan, at mga bansa, at mga
wika.” (Apocalipsis 17:15)
Yaong dakilang huwad na iglesia ay nakapagpalaganap ng
kapangyarihan at impluwensya sa ibabaw ng mga bayan sa buong
mundo, sa kabilang ibayo ng karagatan, sa mga buong lupalop, tulad
ng lupalop ng Timog Amerika.
“At ang sampung sungay na iyong nakita, at ang hayop, ay siyang
nangapopoot sa patutot, at siya’y pababayaan at huhubaran, at kakanin
ang kaniyang laman, at siya’y lubos na susupukin ng apoy.” (Apocalipsis
17:16)
Sa oras na makita ng mga bansang ito, na ang pagbabalik ni
Hesu-Kristo ay totoo at sila ay nalinlang lamang, ay sisimulan nilang
ibunyag ang katotohanan tungkol sa babae na nakaupo sa hayop, na
nanlinlang sa kanila sa kahabaan ng panahon. Isisiwalat nila ang lahat
na kasinungalingan at sasabihin nila ang mga katotohanan ng mga
bagay-bagay na tinalakay sa kabanatang ito tungkol sa kaniyang mga
huwad na doktrina. Ang kasabihan na tungkol sa babaeng “huhubaran”
ay isang espirituwal na kasabihan, na nangangahulugan na ibubunyag
ang lahat na panlilinlang at kasinungalingan upang makita ng lahat
ang katotohanan tungkol sa kaniya.
Ang mga bayang ito ay hindi lamang huhubaran ang babae para
makita ang tunay niyang pagkatao - isang dakilang espirituwal na
patutot - kundi ibabaling rin nila ang kanilang pagkamuhi sa kaniya,
at sisimulan nilang wasakin ang kaniyang mga simbahan at ang
kaniyang sentro ng kapangyarihan, kung saan siya nanirahan sa
mahabang panahon. Bago pabalikin si Satanas sa balon ng kalaliman
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(espirituwal na kailaliman), at sa pagkakataong ito ay sasarahan
siya sa loob ng isang libong taon, ang sampung bansang mga ito ay
babalingan ang iglesiang ito na “umasenso” nang dahil sa suporta na
ibinigay nila dito, pati na rin ng ibinigay ng halos buong Europa sa
loob ng kulang-kulang na 17 siglo.
Ang dakilang iglesia ay mabilis na bumagsak. Sa oras na makita
ng buong mundo ang kaniyang kahubaran, ay makikita rin nila ang
kahubaran ng kaniyang mga anak na babae, ang mga tradisyunal na
Kristiyanismo at babalingan rin nila ang mga ito. Ang pagkilos na ito
ay magbibigay daan sa mabilisang pagkakatatag ng tunay na Iglesia
ng Diyos sa buong sanlibutan.
Bago yakapin ang lahat na katotohanan na nais ibigay ng Diyos
sa mundo, kailangan muna nitong masimulan na makita ang lahat na
kasinungalingan at panlilinlang na kaniyang nakasanayan sa kaniyang
pamumuhay sa loob ng napakahabang panahon. Sa oras na maunawaan
nila ito, ay saka pa lang sila makakapagsimulang tunay na magbago.
Sa puntong yaon ay maaari nang ibuhos ng Diyos ang Kaniyang Banal
na Espiritu sa sangkatauhan, gaya ng Kaniyang hangad na gawin sa
simula pa lamang. Ito na ang simula ng mundo na mayroong iisang
pamahalaan at iisang tunay na relihiyon.
Ito ay tunay na magandang balita, nang sa mga sumunod na berso
ay may isang anghel na sumigaw ng malakas na tinig: “Naguho, naguho
ang dakilang Babilonia.”

Kabanata 5

ANG MGA TATAK AT ANG
KASUKLAMSUKLAM NA
PANINIRA

Sa nakalipas na dekada, ang mundo ay palapit nang palapit sa
pagkakaroon ng isang pangda-igdigang pagbagsak ng ekonomiya.
Lahat nang nasa Timog Amerika ay bumabagsak na ang ekonomiya.
May ilang mga bansa na nagbabanta ng digmaan, samantalang may
mga iba naman na kasalukuyan nang nakikipagdigmaan. Sa gitna ng
mga kaguluhang ito, ang mga tao ay nagiging mausisa at nagiging
interesado sa mga paksa na tungkol sa mga kaganapan ng dulong
panahon, sa mga kalamidad at sa katapusan ng mundo.
Ito ang tema ng mga palabas sa telebisyon at mga pelikula, at ito
rin ang paksa ng usapan sa iba’t-ibang mga relihiyon, kung saan ito ay
masusing pinag-aaralan. Ngunit ang lihim na itinatago ng karamihan
sa ating lipunan ay ang lumalaganap na takot o pangamba na ang mga
ito ay malapit nang magkatotoo.
Bagama’t ang karamihan ng mga taga-Kanluran, ay disidido
na huwag masyadong bigyan ng pansin ang mga nangyayari sa
pandaigdigang ekonomiya, may mga iba naman na lumalaki ang
pangamba sa nakikita nilang simula ng pagbagsak nito.
Ang Estados Unidos ng Amerika ay gumamit ng “pag-iimprenta
ng pera” bilang kasagutan nito sa pandaigdigang krisis na pinansiyal.
Ang katotohanan ay ang Estados Unidos mismo ang responsable sa
anumang nangyayari at lalo lang nitong pinalala ang situwasyon
sa pamamagitan ng sarili nitong mga patakaran na kaugnay sa
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sistema ng pandaigdigang pagbabanko at ng reserba nitong pondo.
Maski ang mga talaan ng mga transaksiyon at istatistiko ay dinaya
nila. Sila rin ang lumikha ng pinakamalaking pakanang “ponzi” na
maiisip sa mundo.
Ang tunay na dahilan kung bakit siya ay pinayagan ng mga
ekonomista, mga korporas-yon, mga malalaking banko sa mundo,
pati na rin ng mga iba’t-ibang bayan ay sapagkat mayroon din silang
mga pansariling kapakanan na pinangangalagaan. Kung hindi sana
nila ito tinulungan o sinuportahan sa pamamagitan ng kanilang
pagsasawalang-kibo ay mas mabilis na sana itong bumagsak; ngunit
babagsak pa rin ito.
Yaong mga nasa Wall Street ay sanay na sa larong ito. Kapag may
masamang balita, hindi na nakapagtataka, kung ang mga sapingpuhunan (stocks) ay tataas imbes na bababa tulad ng dati. Ang lahat
ngayon ay baliktad na. Gaya ng hula, ang maganda ay masama at ang
masama ay maganda.
Sa oras na basahin mo ito, malamang ay bumagsak na ang
ekonomiya ng Estados Unidos, na nangangahulugan, na malapit na
ring bumagsak ang ekonomiya ng buong mundo. Ito ay may iba pang
idudulot na problema, sapagkat ngayon ang mga bayan ay nahaharap sa
isang pambihirang katotohanan, na ang solusyon ng tao para “muling
mapagana ang ekonomiya ng sanlibutan” ay sa pamamagitan ng isang
digmaang pandaigdigan.
Nabanggit na rin, na nabasa na ng Tsina at Rusya “ang nakasulat
sa pader” at sila ay matagal-tagal na ring naghahanda para sa
darating na digmaan. Sa totoo lang, kung ikaw man ang nasa
kanilang kalagayan at ganoon ang pagtrato sa iyo ng Estados Unidos,
malamang ay ganoon rin ang iyong gagawin. Sila ay para bang paulitulit na itinutulak sa isang sulok. Hindi ito mahusay na pakikitungo
sa ibang bayan, kahit na anumang pagsukat ang iyong gamitin.
Walang sinuman, na susubok sundut-sundotin ng isang pamatpat ang
isang oso, para papuntahin ito sa isang sulok. At sobra naman ang
pagkukunwari! Nang subukan ng Rusya na maglagay ng sandatang
nukliyar sa Cuba noon, ang Estados Unidos ay nagbanta ng digmaang
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nukliyar. Ngayon, gusto naman nilang maglagay ng mga sandatang
nukliyar sa mga karatig-bayan ng Rusya, ngunit wala daw dapat
ikabahala ang Rusya.
Sa totoo lang, ang buong sanlibutan ay sawa na sa kasakiman at
mga pananakot ng pamahalaan ng Estados Unidos. Hindi ito ang dating
bansa na kinikilala noon. Ngayon ang karamihan ng mga bayan ay
sinusubukang makapagtatag ng ibang sistema para lamang mapigilan
ang pagbagsak na dulot ng mga patakaran ng Estados Unidos at ng
mga institusyon na kontrolado niya.
Marami nang mga bansa ang nagsimulang gumamit ng ibang salapi
sa kanilang pangangalakal, at lumalayo na sa dolyar ng Amerika, na
siyang kinikilalang reserbang salapi ng mundo.
Ang Tsina ay bumubuo ng isang alternatibong sistema para tapatan
ang mga institusyon, gaya ng IMF - International Monetary Fund
at mga Banko Sentral na kontrolado ng Estados Unidos. Bagama’t
dinadantayan ng Estados Unidos ang ibang mga bansa upang hindi
makisanib sa bagong sistema na ito, ang bansang Hapon lang ang
nakinig, habang ang sistema ng AIIB - Asian Infrastructure Investment
Banking ay itinatatag na sa ngayon, sa karamihan ng Europa, Canada,
Australia, Israel, at South Africa at may kulang-kulang na 60 bansa,
ang gustong sumali.
Inabot rin ng matagal na panahon, bago magsimulang pag-usapan
sa mundo ang tungkol sa nalalapit na digmaang pandaigdigan. Noong
simulan kong isulat ang aklat na 2008 - God’s Final Witness noong
2005, at banggitin ko ang papalapit na pagsabog ng WW III ay walang
gustong makinig. Wala kang mababasa sa diyaryo o maririnig sa mga
pinuno ng mundo, na nag-aabiso tungkol dito. Pagkatapos, taong
2015, may ilan nang nagsimulang magising at nagsasabi ng kanilang
mga pangamba tungkol dito. Gayunpaman, para sa karamihan, ito ay
malabong mangyari. Para bagang, kapag hindi mo ito pinag-ukulan
ng pansin, ito ay hindi matutuloy o basta na lang maglalaho. Ang
ganitong pananaw ay hindi umubra bago naganap ang WWII, at tiyak
na hindi rin uubra sa pagkakataong ito.
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Bulag sa Hula (Propesiya)
Bakit kaya mayroong kakayahan ang Iglesia ng Diyos, na makita kung
ano ang nangyayari sa mundo, samantalang bulag ang mundo? Sa
loob ng higit na 70 taon, ang tunay na Iglesia ng Diyos ay nagbababala
tungkol sa panghuli at pinakamalaking digmaang pangdaigdigan isang pangkalahatan na digmaang nukliyar.
Una sa lahat, ito ay tungkol sa ating tinalakay sa simula pa
lamang ng aklat na ito. Ang tao ay hindi nakikinig sa Diyos. Hindi,
kailanman! Gustuhin man nila, ay hindi nila alam kung sino ang
kanilang pakikinggan. Yaon ang tunay na nasaksihan at siya pa ring
huling nasaksihan ng Diyos magmula noong bandang katapusan ng
taong 2008. Simula noong pagtatapos ng 2008 hanggang kalagitnaan
ng 2012, ay itinatag ng Diyos ang panghuling patotoo dito sa dulong
panahon, kung papaano talaga ang tao nitong mga nakalipas na
6,000 taon. Ayon sa pahayag ng Diyos, ang tao ay magsisimula
lamang makapuna at magkakaroon lamang ng tunay na hangarin
na makinig kapag: may sinapit na kalamidad, tuluyan nang bumagsak
ang ekonomiya ng buong mundo at sumabog na ang panghuling
digmaang pangdaigdigan.
Kahit tingnan pa ng tao ang mga hula sa banal na kasulatan,
tungkol sa dulong panahon, ay hindi nila mauunawaan kung ano
ang nakasulat. Gayunpaman, maraming mga samahan sa iba’t-ibang
mga iglesia, ang naniniwala na tayo ay nabubuhay na sa tinatawag na
dulong panahon. Hindi nila maipagkakaila na ang mundo ay pasama
nang pasama. Marami ang sumubok na ipaliwanag ang mga hula
sa Aklat ng Paghahayag at samo’t-sari ang kanilang mga naisip na
pakahulugan ng mga ito.
Ang dahilan kung bakit hindi maintindihan ng tao ang nakasulat
doon ay sapagkat, tanging Diyos lamang ang maaaring magpahayag
nito. Yaon ang dahilan, kung bakit hindi bulag ang Iglesia ng Diyos,
tungkol sa mga hula ni Hesu-Kristo at ng Aklat ng Paghahayag, na
nagbibigay ng sunod-sunod na detalye tungkol sa pagdating ng Mesiyas
sa kaniyang Kaharian bilang Hari ng mga hari.
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Subali’t, kahit ang Iglesia ay hindi mauunawaan ng lubusan ang
mga nakasulat na hula, maliban na lang kung ito’y uunahing ipahayag
ng Diyos sa Kaniyang mga propeta. Mayroon tayong mga natalakay na
propesiya na ipinahayag ng Diyos sa Kaniyang apostol na si Herbert
W. Armstrong. Yaon ay dahil sa ipinahayag ng Diyos sa kaniya na
katotohanan, tungkol sa “susi ni David” na hinulaang ibibigay sa kanya.
Binigyan siya ng Diyos ng pangunawa kung ano ang kahulugan ng
propesiya ni Daniel, tungkol sa pagsikat at pagbagsak ng iba’t-ibang
mga kaharian, hanggang sa pagdating ni Hesu- Kristo. Ipinahayag
Niya rin ang kahulugan ng mga pagkabuhay ng Imperyo Romano
( mga bansa ng Europa ) na hahantong rin sa pagdating ni Kristo.
Ang mga bagay na ito ay mahalaga, para maintindihan kung sino
sa kasalukuyan, ang mga bansa na tinatawag na “mga nawawalang
sampung lipi ng Israel.”
Kinailangan niya ang mga bagay na ito, upang maisakatuparan
niya ang nakasulat sa Aklat ng Mateo 24:14 na pagpapangaral ng
ebanghelyo (magandang balita), tungkol sa papalapit na pagdating
ng Kaharian ng Diyos, sa buong mundo.
Mayroon ding isang hula o propesiya na binabanggit ni G.
Armstrong kapag nagsasalita siya tungkol sa mga kaganapan ng
dulong panahon, bago bumalik si Kristo, bagama’t hindi niya lubos
na nauunawaan ang kahalagahan ng bersong ito na mula sa Aklat ni
Amos.
“Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi
kaniyang ihahayag ang kaniyang lihim sa kaniyang mga lingkod na
mga propeta.” (Amos 3:7)
Bago magsimula itong pagbibilang sa pagbabalik ni Kristo,
madalas gamitin ng Iglesia ng Diyos ang bersong ito, bilang
pansimula ng isang kaganapan sa dulong panahon, at ng kakayahan
na maunawaan ang mga bagay-bagay tungkol dito. Ang Iglesia ay
naghahayag ng mga naiisip nitong maaaring maging kahulugan
ng mga bagay na ito, bagama’t hindi nito nauunawaan ang mga
ito, hanggang sa nagsimula na nga ang aktuwal na pagbibilang sa
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pagbabalik ni Kristo. Ang pagbibilang na iyon at ang simula niyon
ay atin pang tatalakayin.
Batid ng Iglesia na pagdating ng panahon, ang Diyos ay magbibigay
ng dalawang propeta para sa dulong panahon, at sila ay makikilala
bilang dalawang saksi ng dulong panahon. Noong dekada ng 1970,
may mga nagsasabi na ang dalawang yaon, ay maaaring ang dalawang
pangunahing pinuno ng iglesia noong panahon na yaon — si Herbert
W. Armstrong, ang apostol ng Diyos at ang kaniyang anak na si
Garner Ted Armstrong, na siya namang pangunahing mangangaral
ng ebanghelyo noon. Datapuwa’t, hindi sila ang mga saksi na yaon,
at ang dalawang yaon ay hindi darating sa eksena hangga’t hindi
lumilipas ang kulang-kulang na tatlong dekada.
Simula noong maitatag ito, ang Iglesia ay nag-aabang na, sa
pagbabalik ni Hesu-Kristo. Ganito ang ginagawa ng Iglesia sa bawat
siglo, simula nang pumanhik sa langit si Kristo, sampung araw bago
ang Pista ng Pentekost, noong taong 31 A.D. Simula noon ay nanatili na
siya doon. Ang laging inaasam ng mga tao ng Diyos, ay ang maitatag
ang Kaharian ng Diyos sa kanilang kapanahunan sa lupa.
Ang mga Tatak ng Paghahayag
Kapag nababasa ng mga tao ang tungkol sa mga Tatak ng Paghahayag,
ang lahat ng tao noon ay agad iniisip na ito ay tungkol sa mga aktuwal
o pisikal na kaganapan na kinakailangang mang-yari. Kahit na ngayon,
ang tunay na Iglesia na nagkawatak-watak noong 1994, bunga ng
hinulaang, “lubusang pagtalikod sa relihiyon,” ay tiningnan ang mga
tatak sa pisikal na aspeto lamang. Hindi pa naipahayag ng Diyos ang
mga bagay na iyon sa Kaniyang mga propeta; hindi pa naitatatag ang
mga propeta sa Kaniyang Iglesia noon. Ang Iglesia ay hindi sanay sa
pagkakaroon ng propeta sa mga hanay nito.
Nang ipahayag ng Diyos ang tunay na kahulugan ng mga Tatak
ng Paghahayag sa akin, bilang isa Niyang propeta, ang Iglesia na
nangagsikalat ay hindi ito tinanggap. Hindi nila tinanggap kung ano
ang ipinahayag, sapagkat hindi nila matanggap na ako ang propeta
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na ipinadala ng Diyos. Bagama’t hindi pa natin ito natatalakay,
ipinahayag ng Diyos na aalukin Niya ang may 63,000 na nangagsikalat,
ng pagkakataon na makita ang katotohanan ng mga hulang mga ito
bago bumalik si Kristo.
Ang Diyos ang Siyang nagpapahayag ng Kaniyang mga katotohanan
at mga lihim sa sinomang gusto Niya. Ang mga bagay na mga ito ay
hindi nanggaling sa sinomang tao, gaya ng ipinaliwanag ng propetang
si Daniel, nang naghahanda siyang sabihin kay Nebuchadnezzar, ang
ibig sabihin ng panaginip niya na tungkol sa isang malaking rebulto.
Kapwa ipinahayag ng Diyos kay Daniel ang panaginip, at pati na rin
ang ibig sabihin nito.
“Si Daniel ay sumagot, at nagsabi, ‘Purihin ang pangalan ng Diyos
magpakailanman; sapagkat ang karunungan at kapangyarihan ay
Kaniya. At Kaniyang binabago ang mga panahon at mga kapanahunan;
Siya’y nagaalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari [kung ito ang
Kaniyang layunin]; Siya’y nagbibigay ng karunungan sa marunong at ng
kaalaman sa nakakaalam ng unawa. Siya’y naghahayag ng malalim at
lihim na mga bagay; Kaniyang nalalaman kung ano ang nasa kadiliman,
at ang liwanag ay tumatahang kasama Niya.’” (Daniel 2:20-22)
Kailangang ihayag ng Diyos ang hula o propesiya. Kapag binabasa
ng tao ang mga tatak, binabasa nila ang mga ito sa pisikal na paraan,
na may pisikal na pakahulugan. Ito ay maihahalintulad sa naganap
noon, nang humuhingi ng palatandaan ang mga Hudeo, na si Kristo
yaong sinabi niya, na siya ay tunay na nagmula sa Diyos at nagsasabi
ng katotohanan ng Diyos.
“Sumagot si Jesus at sa kanila’y sinabi, Gibain ninyo ang templong
ito, at aking itatayo sa tatlong araw. Sinabi nga ng mga Hudeo, apatnapu’t
anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, at itatayo mo sa tatlong
araw? Datapuwa’t sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kaniyang
katawan.” (Juan 2:19-21)
Ang tinutukoy ni Jesus ay ang napag-alaman niya na haba ng
panahon ng kaniyang pag-lagi sa libingan, pagkatapos niyang mamatay.
Batid niya na bunga ng pagpili niya na hayaan ang sarili niya na gamitin
ng Diyos upang gampanan ang tungkulin ng Paskuwa (Passover),
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na bubuhayin siyang maguli ng Diyos, makalipas ang tatlong araw.
Ang mga Hudeo ay pisikal lamang ang “nakikita,” at wala silang
kakayahan na “makita” ang espirituwal, maliban na lang kung ibigay
ito sa kanila ng Diyos.
Ito ay katulad ng kapag binabasa ng mga tao ang tungkol sa mga
Tatak ng Paghahayag, gaya ng ikalawang tatak na sumusunod:
“At nang buksan niya [Hesu-Kristo] ang ikalawang tatak, ay narinig
ko sa ikalawang nilalang na buhay, na sinasabi, ‘Halika at tingnan
mo.” At may lumabas na ibang kabayo, na kabayong mapula: at ang
nakasakay dito, ay pinagkaloobang magalis sa lupa ng kapayapaan, at
upang mangagpatayan ang isa’t-isa: at binigyan siya ng isang malaking
tabak.” (Apocalipsis 6:3-4)
May mga nagsasabi na ang kahulugan nito ay digmaan at patayan
na siyang bunga nito, sapagkat ang “kapayapaan” ay inalis.
Pagkatapos, heto naman ang halimbawa ng ikatlong tatak.
“At nang buksan niya ang ikatlong tatak, ay narinig ko sa ikatlong
nilalang na buhay, na nagsasabi, ‘Halika.’ At tumingin ako, at narito,
ang isang kabayong maitim; at yaong nakasakay dito ay may isang
timbangan sa kaniyang kamay. At narinig ko ang gaya ng isang tinig
sa gitna ng apat na nilalang na buhay na nagsasabi, Sa isang denario
ay isang takal na trigo, at sa isang denario ay tatlong takal na sebada;
at huwag mong ipahamak ang langis at ang alak.” (Apocalipsis 6:5-6)
Ito ay tama na tingnan bilang isang pagsasalarawan ng isang
malawakang taggutom, ngunit hindi ito pisikal na taggutom, na
kasunod ng digmaan na nakikita nilang mangyayari, nang dahil sa
pagbubukas ng ikalawang tatak.
Ang totoo niyan, ang dalawa ay pagsasalarawan na espirituwal
at walang kinalaman sa pisikal na mundo. Ang mga tatak na mga ito
ay nabuksan na at ipinapaliwanag ng mas mabuti sa unang aklat na,
The prophesied End-Time. Ang mga ito ay tungkol sa Iglesia ng Diyos
at sa mga bagay na nangyari sa Iglesia na espirituwal at hindi mga
bagay na pisikal na nangyari sa mundo.
Ito ang dahilan kung bakit ang sanlibutan ay walang
kamuwangmuwang na ang mga tatak sa Aklat ng Paghahayag ay
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nabuksan na. Ang mundo ay bulag sa katotohanang ito, gaya ng Iglesia
na naging kalat pagkatapos ng lubusang pagtalikod sa relihiyon
(apostasy). Tayo ay kasalukuyang nasa malalim nang bahagi ng dulong
panahon. Ang lahat ng pitong tatak ng Paghahayag ay nabuksan na ni
Hesu-Kristo. Tayo ay mabilis nang paparating sa mismong pagbabalik
ni Hesu-Kristo.
Ang dahilan kung bakit hindi alam ng iba o hindi pinaniniwalaan
ng iba, na ang lahat ng mga tatak ay nabuksan na, ay sapagkat hindi
nila nakikilala ang tunay na Iglesia ng Diyos o ang mga propeta na
ipinadala Niya at ni Kristo. Yaon ay mabilis nang magbabago mula
ngayon.
Ang Tungkol sa Iglesia ng Diyos
Bago ipinasulat kay Juan ang Aklat ng Paghahayag, ay nakapagbigay
na si Hesu-Kristo ng isang salaysay na maihahalintulad sa isusulat
ni Juan, pagkalipas pa ng isang mahabang panahon. Ang naihulang
salaysay ng kaniyang pagdating ay ipinahayag mismo ni Hesu-Kristo.
Noong kasama niya ang kaniyang mga disipulos sa templo, sinimulan
na niyang magkwento ng mga kaganapan na maisasakatuparan bago
siya makarating sa kaniyang Kaharian.
“At lumabas si Jesus sa templo, at payaon sa kaniyang lakad;
at nagsilapit sa kaniya ang kaniyang mga alagad upang sa kaniya’y
ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapuwa’t siya’y sumagot at sa
kanila’y sinabi, Hindi baga ninyo nangakikita ang lahat na mga bagay
na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito’y walang maiiwang
isang bato sa ibabaw ng ibang bato, na hindi ibabagsak.” (Mateo 24:1-2)
Ang simpleng pahayag ng propesiyang ito ni Jesu-Kristo ay
binigyan ng maling pakahulugan ng karamihan, at ito raw ay ang
halos lubusang pagkawasak ng templo, noong 70 A.D. Ang iba ay
naniniwala na mayroon pang darating na kaganapan na kailangang
mangyari para tuluyan nang maalis ang mga natitira pang bato na
nakapatong pa sa ibang bato.
Hindi isang pisikal na kaganapan ang binanggit ni Jesus, kundi
isa, na mangyayari sa hinaharap, sa loob ng Iglesia ng Diyos, at ito
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ay magsisilbi bilang isang palatandaan ng kaniyang nalalapit na
pagbabalik at simula na mismo ng pagbibilang para dito.
Ang mga bato ng templo ay espirituwal. Ito ay tungkol sa Iglesia
ng Diyos.
“Kaya nga hindi na kayo mga taga ibang lupa at mga manglalakbay,
kundi kayo’y mga kababayan na kasama ng mga banal, at sangbahayan
ng Diyos [ang Iglesia ng Diyos], na mga itinatayo sa ibabaw ng
kinasasaligan ng mga apostol at mga propeta, na si Jesu-Cristo din
ang pangulong bato sa panulok; na sa kaniya’y ang buong gusali, na
nakalapat na mabuti, ay lumalago upang maging isang templong banal
sa Panginoon; na sa kaniya’y itinatayo naman kayo upang maging
tahanan ng Diyos sa Espiritu.” (Mga Taga Efeso 2:19-22)
Tinukoy ni Pedro ang Iglesia sa isang paraan na maihahalintulad
dito: “Na kayo’y magsilapit sa kaniya, na isang batong buhay [JesuCristo], na sa katotohanan ay itinakwil ng mga tao, datapuwa’t sa
Diyos ay hirang, mahalaga, kayo rin naman, na gaya ng mga batong
buhay, ay natatayong bahay na ukol sa espiritu [isang templo], upang
maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na
ukol sa espiritu, na nangakalulugod sa Diyos, sa pamamagitan ni
Jesu-Cristo.” (I Pedro 2:4-5) Isinasalarawan dito ang mga kasapi sa
Iglesia, bilang mga batong buhay na itinatayo para maging espirituwal
na tahanan— isang espirituwal na templo.
Nang sabihin ni Jesu-Cristo sa mga disipulos, na walang maiiwang
bato sa ibabaw ng iba pa, batid nila na ang tinutukoy niyang panahon
ay sa kapanahunan ng kaniyang pagbabalik sa kaniyang Kaharian
bilang Mesiyas.
“At samantalang siya [Jesu-Cristo] ay nakaupo sa bundok ng
Mga Olivo, ay nagsilapit sa kaniya ng bukod ang mga alagad, na
nagsisipagsabi, ‘Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay
na ito, at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito, at ng katapusan
ng sanglibutan?’” [Griyego - kapanahunan, tinutukoy ang katapusan
ng kapanahunan ng pangsariling-pamamahala ng tao] (Mateo 24:3)
Nagsimula si Jesu-Cristo sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila
ng babala. Bagama’t ito ay tungkol sa bagay na lagi nilang gustong

206

Ang mga Tatak at ang Kasuklamsuklam na Paninira

pag-ingatan, ito ay isang partikular na babala para sa Iglesia, sa dulong
panahon. Dapat nating alalahanin, na sa panahon na yaon, nang sila ay
nag-uusap, hindi pa alam ng mga disipulos na si Jesu-Cristo ay malapit
nang mamatay bilang Paskuwa. Wala silang kamuwang-muwang na
si Jesu-Cristo ay mananatili sa langit, kasama ang kaniyang Ama, ng
2,000 taon bago siya pumunta sa kaniyang Kaharian, bilang Mesiyas.
Ang buong paniniwala nila ay sisimulang hawakan ni Jesu-Cristo
ang mga pamahalaan sa mundo sa panahong iyon, at gusto nilang
malaman kung kailan talaga ito mangyayari.
“At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, ‘Mangagingat kayo na
huwag kayong mailigaw ninoman. Sapagkat marami ang magsisiparito
sa aking pangalan, na mangagsasabi, Ako ang Cristo; at ililigaw ang
marami.’” (Mateo 24:4-5)
Minsan pa, ito ay tungkol sa Iglesia at hindi tungkol sa mundo.
Ang mundo ay dati nang nalinlang. Ang mga hindi lamang nalinlang
ay ang mga napagsabihan ng Diyos ng Kaniyang katotohanan at ng
Kaniyang pamamaraan sa buhay. Ito ay isang babala para sa Iglesia,
na marami ang darating para subukan silang linlangin. Alalahanin
natin, na ito ay tungkol sa dulong panahon — sa Iglesia sa dulong
panahon. Tanging ang Iglesia ng Diyos lamang ang kailangan na
linlangin, sapagkat kapag nasa kanila ang katotohanan at espiritu ng
Diyos, sila ay hindi na nalinlang.
Malinaw ang babala na ibinibigay ni Cristo, na ang isang tanda
ng kaniyang pagdating ay ang pagdagsa ng mga taong susubok na
linlangin ang Iglesia. Sino ang maaaring pumarito sa Iglesia, sa ngalan
ni Jesu-Cristo? Tanging mga ministro lamang. Sinabi ni Jesus na
marami ang magsisiparito sa ngalan niya at susubukang linlangin
ang marami sa Iglesia.
Ito ang unang palatandaan na ibinigay ni Jesu-Cristo sa mga
disipulos, na nagpapahiwatig na dumating na ang dulong panahon.
Maraming mga detalye ng tungkol sa binanggit sa Aklat ng Mateo 24
ang nasa unang aklat (Prophesied End Time), at hindi na kailangang
ulitin dito. Gayunman, may isang bahagi na kailangang banggitin dito
sa unang sagot na sinabi ni Jesu-Cristo sa kaniyang mga disipulos.
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Noon ay natalakay natin ang tungkol sa pagsipi ni G. Armstrong ng
isang berso sa banal na kasulatan, na sinasabi niyang may kinalaman
sa kaniyang gawain, na ibinigay sa kaniya ng Diyos na malapit na sa
dulong panahon. Ang mga bersong ito naman, ang nagsasalaysay ng
mga sinabi ni Jesus sa kaniyang mga disipulos, tungkol sa kaniyang
pagdating.
“At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong
sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa; at kung
magkagayo’y darating ang wakas.” (Mateo 24:14)
Ngayon ito ay malinaw kapag inisip mo ang laman ng ating
tinatalakay. Ang mga kaganapang mga ito ng dulong panahon ay
hindi mangyayari sa loob ng panahon ng paninilbihan ni Ginoong
Armstrong bilang apostol ng Diyos. Ngunit ang susunod na berso ay
magiging akma sa aking nasimulan na maranasan sa dulong panahon
at kailangan kong pagtuonan ng pansin, bilang susunod na apostol ng
Diyos sa kaniyang Iglesia at sa buong mundo. Pagkatapos na maisagawa
ni G. Armstrong ang kaniyang tungkulin, ang nalalabing bahagi ng
berso sa Mateo 24:14 ay nagsasaad na, “at kung magkagayo’y darating
ang wakas.”
Ang Kasuklam-suklam na Paninira
“Kaya nga pagkakita ninyo ng kasuklamsuklam na paninira, na
sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel, na natatayo sa dakong
banal (unawain ng bumabasa), kung magkagayo’y magsitakas sa mga
bundok ang nangasa Judea.” (Mateo 24: 15-16)
Ang pagtukoy na ito sa “kasuklamsuklam na paninira” sa Aklat
ni Daniel ay inaakala ng karamihan na tungkol sa paglapastangan
ni Antiochus Epiphanes sa templo ng Diyos sa pamamagitan ng
pagnanakaw ng mga kayamanan na naandoon at paghahain ng baboy
sa altar. Ito ay tungkol sa kasuklamsuklam na paninira ng templo.
Ang mga tao ay pisikal ang naiisip tungkol sa hula o propesiya
na ito, maging sa Iglesia na nangagsikalat. Naniniwala sila na isang
pisikal na kalapastanganan na naman ang magaganap sa pangalawang
pagkakataon sa isang pisikal na templo. Maski yaong isang dating sikat
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na mangangaral ng ebanghelyo sa Iglesia ng Diyos ay nagsasabi na
kapag hindi muling maitayo ang lumang templo, dapat ay kahit man
lang isang altar ang mailagay sa Herusalem, para maisakatuparan
ang pangalawang kasuklamsuklam na paninira, bago makabalik si
Jesu-Cristo.
Ito ay nagpapatunay na ang tao, kapag nawalay sa Diyos at nawalan
ng gabay ng Kaniyang espiritu ay nagiging bulag sa katotohanan.
Kapag nangyari iyon, ang makikita ng isa ay mga bagay na pisikal at
hindi ang espirituwal. Mahirap paniwalaan na maitatayu ang ikatlong
templo sa Herusalem, kung saan dating nakatayo ang una at ikalawa.
Magkakaroon ng digmaan laban sa mga Muslim, kapag may susubok
magtanggal kahit isang bato lamang sa lugar na sa tingin ng mga
Muslim ay isa sa mga pinakabanal na pook ng kanilang relihiyon at
kinatatayuan ngayon ng isang mosque, kung saan dati ay naroroon
ang templo.
Hindi lang iyon, batid rin ng mga Hudeo na hindi sila maaaring
magsagawa ng pag-aalay o sakripisyo, o magtayo man lang ng isang
altar para dito. Ito ay mangangailangan ng isang sistemang Levitico at
pagkasaserdote. Walang sistemang ganito ang mga Hudeo sa ngayon
at mahirap itong simulang isagawa. Alam nila yaon. Kaya ito ay isang
lubos na kahibangan.
Yaong mangangaral ng ebanghelyo na iyon ay marami sanang
malalaman kung nakinig lang sana siya sa kaniyang apostol na si
Herbert W. Armstrong. Bago siya pumanaw, nilinaw ni G. Armstrong
na hindi makakapagpatayo ng isang templo, o anumang gusaling
mangangailangan ng sistemang Levitico, sa Herusalem sapagkat
ang mga Hudeo ay wala nang mga saserdote na makapagsasagawa
ng mga ganitong rituwal. Nang dahil sa hindi nga makapagtatayo ng
ganitong templo para sa Diyos ay paano sila magkakaroon ng pisikal
na kasuklamsuklam na paninira.
Anti-Cristo
May isang pagtukoy sa anti-Cristo sa banal na kasulatan na hindi
maunawaan ng mga tao. May mga naniniwala na may isang taong
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darating na manlilinlang sa mundo, sa dulong panahon, na kikilalanin
bilang “anti-Cristo.” Uulitin natin, ang sanlibutan ay dati nang
nalinlang, gaya ng natalakay natin sa aklat na ito. Yaon lamang mga
hindi nalilinlang ang maaaring linlangin. Hindi ito tungkol sa isang
pinuno ng relihiyon sa mundo, na mamumuno ng bahagi ng mga
tradisyunal na Kristiyano, na dati nang mga nalinlang.
Minsang muli, ito ay tungkol sa Iglesia. Ang babala na tungkol
sa “isang anti-Cristo” ay unang nabanggit ng apostol na si Pablo, na
ating susunod na babasahin.Hindi niya ginamit ang katagang ”antiCristo” ngunit yaon ang pagkakalarawan, na nagbibigay ng mas
magandang pangunawa tungkol sa sinasabi ni Cristo nang magbigay
siya ng babala, na marami ang malilinlang sa dulong panahon ng mga
“huwad na mangangaral.”
Sa lahat ng mga “huwad na mangangaral” na magsisilabasan,
may isang partikular na magiging pinaka-kasuklamsuklam sa lahat.
Tinutukoy ni Juan ang isa na binanggit ni Pablo, na tao na “tatalikod
laban” kay Cristo. Siya ang magiging anti-Cristo. Kaya nang isulat
ni Juan ang Aklat ng unang Juan, may tinutukoy siyang espiritu ng
anti-cristo, na nasa Iglesia na, noong panahon ng kaniyang pagsusulat.
Hindi siya nagsasalita tungkol sa mga tao sa mundo na dati nang
nalinlang, kundi tungkol sa mga tao sa loob ng Iglesia na tumalikod
laban dito at sa katotohanan na ibinigay ng Diyos.
Sinabi ni Juan na nagkaroon na ng maraming mga anti-cristo,
at hindi lang yaong isa, at sila nga ay naghahanap sa partikular na
isa na lalabas bago bumalik si Jesu-Cristo. Ipinapakita niya na may
mga yaong nabigyan ng pagkakataon na mamuhay sa pamamaraan
ng Diyos na sa ngayon ay tumatalikod laban sa katotohanan, laban
sa Iglesia ng Diyos at laban sa iba na nasa Iglesia. Sa pagsasagawa ng
ganito, nilalabanan nila ang mismong layunin kung bakit namatay si
Cristo para sa kanila, at yaon ay para mapatawad sila sa kanilang mga
kasalanan upang kapwa ang Diyos at si Jesu-Cristo ay manirahan sa
kanila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng espiritu santo. Kaya,
noong kapanahunan ni Juan, mayroon nang mga tumatalikod laban
kay Cristo— at nagiging anti-cristo.
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Ngunit may ipinahayag ang Diyos na Maykapal at si Jesu-Cristo
kay Pablo na mayroong isang tao na magiging “anti-Cristo” ng lahat
na anti-cristo, at sa pagkakabunyag niya, ang tanda ng pagdating ni
Cristo ay maisasakatuparan na at siya rin ang simula ng pagbibilang.
Ito ay magiging isang literal na pagbibilang ng isang bilang ng mga
araw, gaya ng ibinigay kay Daniel na eksaktong bilang sa “Propesiya
ng Pitompung Linggo” na naisakatuparan sa unang pagdating ng
Mesiyas. Ito ang salaysay ni Pablo:
“Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa
pagparito ng ating Panginoong Jesu-Cristo, at sa ating pagkakatipon
sa kaniya: upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pagiisip,
at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man
ng espiritu, o sa pamamagitan ng salita, o sa pamamagitan ng sulat na
waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit na ang kaarawan ng
Panginoon; huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan:
sapagkat ito’y hindi darating, maliban nang dumating muna ang
pagtaliwakas, at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng
kapahamakan,” (2 Tesalonica 2 : 1-3)
Ang kahulugan ng sinasabi ni Pablo ay dapat maging malinaw
sa lahat. Sinasabihan niya ang Iglesia na huwag mag-alala tungkol
sa anumang may kinalaman sa pagdating ni Jesu-Cristo, sapagkat
may isang partikular na kaganapan na mauunang mangyari. Ito ay
isinalarawan bilang isang napakalaking kaganapan na makakaapekto
sa buong Iglesia. Ito ay matutunghayan at mararanasan ng lahat kaya
hindi kailangang mag-alala ang sinuman na baka ito ay mauna pang
mangyari kaysa sa kaganapang nabanggit.
Ang mensahe na nais ipaabot ay siya rin, na matagal nang hinihintay
ng Iglesia na mangyari — ang pagdating ni Jesu-Cristo sa kaniyang
Kaharian, na tulad rin ng ginagawa ng mga disipulos bago pa man
napatay si Jesu-Cristo. Kaya may mga parirala sa mga bersong ito na
nagsasaad ng mensahe ng kaniyang pagdating. Una, “sa pagparito ng
ating Panginoong Jesu-Cristo.” Pangalawa, “at sa ating pagkakatipon
sa kaniya,” ang pagtitipon ng Iglesia sa kaniyang pagdating. Pangatlo,
“na wari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon.” At pang-
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apat, “sapagkat ito’y hindi darating, maliban...” Dapat ay maliwanag
kung anong kapanahunan ang pinag-uusapan dito.
Ipinapaliwanag ni Pablo sa Iglesia na may mga partikular na
kaganapan na mangyayari sa Iglesia bago dumating ang dulong
panahon— bago mangyari ang pagdating ni Jesu-Cristo — at bago
maitatag ang Kaharian ng Diyos. Ang pagbibilang para sa pagdating
ni Jesu-Cristo at ang katuparan ng mga kaganapan ng dulong panahon
ay hindi mag-uumpisa hangga’t hindi nangyayari ang dalawang
partikular na mga bagay sa Iglesia.
Una, binanggit ni Pablo na hindi darating ang katapusan
“maliban nang dumating muna ang pagtaliwakas.” Ang kasabihang
“pagtaliwakas” ay tungkol sa pagtalikod sa mga katotohanan na ibinigay
ng Diyos sa mga nagiging kasapi o miyembro ng Kaniyang Iglesia. Ang “
pagtaliwakas” ay isinalin mula sa salitang Griyego na “apostasia.” Hindi
lahat ay nagpapatuloy sa “pagtawag o paanyaya” na ibinigay ng Diyos
sa mga kasapi ng Kaniyang Iglesia. Ipinaliwanag na ito noon, na ang
Diyos ay hindi ipagpipilitan ang Kaniyang pamamaraan sa sinuman,
at kapag may nakapagsimula na ng proseso ng pagbabagong-anyo ng
kanilang isipan, sila ay maaaring umayaw o tumigil na magpatuloy
sa prosesong isinasagawa sa kanila anumang oras, na mauuwi sa
kanilang pag-alis sa Iglesia at pagkakahiwalay nila sa banal na espiritu
ng Diyos. Dati na itong nangyayari sa kahabaan ng panahon. Subali’t,
ang salaysay na ito ay nagpapahayag ng isang kakaibang pangyayari,
na lubhang malaki ang magiging epekto sa Iglesia ng Diyos.
Ang salaysay na ito, na ibinigay ni Pablo sa Iglesia ay tungkol
sa isang tao na tatalikod laban kay Jesu-Cristo sa isang paraan na
magdudulot nitong malawakang “pagtaliwakas o apostasia” sa loob
ng Iglesia, na kamuntik nang sumira dito ng lubusan. Ang tao na
gagawa nito, ay “ang anti-cristo” na tinutukoy ni Juan sa kaniyang
mga isinulat, nang sabihin niya sa Iglesia “at gaya ng inyong narinig
na darating ang anti-cristo.” Ang Iglesia ay napagsabihan na tungkol
sa mga isinulat ni Pablo, mga ilang dekada na ang nakalipas.
Ang pangalawang bagay na kailangang mangyari bago bumalik
si Jesu-Cristo ay binanggit na kasunod lang ng una: ”...maliban nang
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dumating muna ang pagtaliwakas, at mahayag ang taong makasalanan,
ang anak ng kapahamakan,” (2 Tesalonica 2:3) Kaya, hindi lamang
magkakaroon ng pagtalikod sa mga katotohanan ng Diyos na ibinigay
Niya sa Kaniyang Iglesia, kundi may isang taong makasalanan, na
makikilala bilang ikalawang anak ng kapahamakan, na maibubunyag
sa Iglesia.
Tanging ang tunay na Iglesia ng Diyos lamang ang makakakita
ng dalawang kaganapang mga ito. Ang lahat ng iba pa sa mundo ay
hindi ito makikita, kahit na ang Iglesia na nangagsikalat ay hindi
maniniwala na ito ay totoo.
Nang tanungin ng mga disipulos si Jesu-Cristo kung kailan ang
kaniyang pagdating, ang unang ibinigay niya sa kanila ay isang babala
at isang palatandaan ng pagdating na yaon: “Ma-ngagingat kayo na
huwag kayong mailigaw ninoman. Sapagka’t marami ang magsisiparito
sa aking pangalan, na mangagsasabi, Ako angCristo; at ililigaw ang
marami. (Mateo 24:4-5)
Ito ang magsisilbing isa sa mga pinakamahalagang palatandaan
ng pagdating ni Cristo — isang malaking panlilinlang ng yaong mga
darating sa ngalan ni Cristo — mga ministrong naabituhan sa Iglesia
ng Diyos. Ang mga ito lamang ang mga maaaring lumapit sa ngalan
niya. Isang ministro lang ang makakagawa niyaon. Kaya, ito ay tungkol
sa panahon na kung kailan “marami” sa mga ministro ng Diyos ang
tatalikod laban sa katotohanan na ibinigay sa kanila ng Diyos. Sila rin
ay tatalikod laban kay Cristo at magiging anti-cristo.
Subali’t magkakaroon ng isang dakilang “anti-cristo” na tatalikod
laban sa katotohanan na ibinigay sa kaniya ng Diyos at laban sa ulo
ng Iglesia, na si Jesu-Cristo. Ang unang naitalang tao na tumalikod
laban kay Cristo, na naging kasa-kasama niya noong magsimula
siyang mangaral hanggang sa kahuli-hulihan nito, ang unang anak
ng kapahamakan, ay si Judas Iscariot. Isa siya sa mga labindalawang
orihinal na disipulos na nagkanulo kay Jesu-Cristo sa halagang
tatlongpung piraso na pilak.
Ang ikalawang anak ng kapahamakan ay makikilala rin bilang
“tao na makasalanan” at “ang anti-cristo” ng lahat na anti-cristo.
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Siya ay kikilalanin na “tao na makasalanan” sapagkat hindi lang siya
magkakasala kundi magiging ibayo ang antas ng kanyang pagkakasala,
na magtutulak sa karamihan ng ministeryo at karamihan ng Iglesia
na sumuway sa kagustuhan ng Diyos.
Ang Tao na Makasalanan
May mga ipinahayag pang iba tungkol sa tao na makasalanan si Pablo.
”...sapagka’t ito’y hindi darating, maliban nang dumating muna ang
pagtaliwakas [apostasia], at mahayag ang taong makasalanan, ang
anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban
sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba; ano pa’t siya ay nauupo
sa templo ng Diyos, na siya’y nagtatanyag sa kaniyang sarili na tulad
sa Diyos.” (2 Tesalonica 2:3-4)
Ito ay hindi tungkol sa pisikal na templo na winasak noong 70 A.D.
Ito ay isinulat para sa Iglesia, at tungkol sa Iglesia at ng “pagtaliwakas”
na magaganap dito. May “isa” na isinasalarawan dito na “nakaupo”
sa templo ng Diyos. Natalakay na rin dito kung papaano ang Iglesia
ay tinutukoy sa banal na kasulatan bilang templo ng Diyos. Ito ay
espirituwal — isang espirituwal na templo ng Diyos.
Walang sinuman na makakapasok sa templo ng Diyos, maliban
na lang kung sila ay kasapi sa Iglesia ng Diyos. Gayun pa man,
malalim ang kahulugan ng pagsasalarawan na ito. Ito ay isang tao
na “nakaupo” sa templo ng Diyos. Hindi ito tungkol sa tao na nakaupo
upang magpahinga. Ito ay isang tao na iniluklok sa Iglesia upang
manungkulan, may kapangyarihan. Ang salitang ito sa Griyego ay
may kahulugan na, “italaga” tulad ng “papaupuin sa isang kaharian.”
Ang mga halimbawa nito na galing sa banal na kasulatan ay ang
sumusunod:
“Ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang “umupong” kasama
ko sa aking luklukan, gaya ko naman na nagtagumpay, at “umupong”
kasama ng aking Ama sa Kaniyang luklukan. (Apocalipsis 3:21)
“At sinabi ni Jesus sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo,
na kayong nagsisunod sa akin, sa pagbabagong lahi, pagka uupo na
ang Anak ng tao sa luklukan ng kaniyang kaluwalhatian, kayo nama’y
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“magsisiupo” sa labindalawang luklukan, upang magsihukom sa
labingdalawang angkan ng Israel. (Mateo 19:28)
Iisang tao lang sa dulong panahon, ang itinalaga — itinakda — na
magkaroon ng mataas na katungkulan sa Iglesia ng Diyos, bagama’t
hindi siya naging apostol ng Diyos. Si Herbert W. Armstrong ay lampas
nobenta anios na, at humihina na ang katawan. Nag-aalala siya sa
mang-yayari sa Iglesia, dahil kaniyang napagtanto na marahil ay patay
na siya bago makabalik si Cristo. Sinabi rin niya na hindi niya alam
talaga, kung sino ang mamumuno sa Iglesia kung siya ay pumanaw na.
Noon pang matagal na, kahit noong mga 70’s at 80’s, si G. Armstrong
ay marami nang naranasan na pakikipaglaban sa loob ng Iglesia, na
kadalasan ay nagmumula sa ministeryo. Ang mga gulong ito ay hindi
lang nagmumula sa ministeryo, kundi mismo sa mga sumusunod sa
kaniya sa katungkulan. Sila ang mga tao na sa paglipas ng panahon
ay naabituhan na bilang mga mangangaral ng ebanghelyo. Sa mga
panahong iyon, walang propeta sa Iglesia, kaya ayon sa pagkakasunodsunod ng katungkulan na itinatag ng Diyos sa Iglesia: una ang mga
apostoles, tapos mga propeta at tapos niyaon ay mga mangangaral ng
ebanghelyo. Si G. Armstrong lamang ang nag-iisang apostol, at siya
rin ang nagturo sa mga ebanghelistang mga ito, na karamihan ay
mga naging estudyante niya noong nagtuturo pa siya sa Ambassador
College.
Nagsimulang magkaroon ng labanan para sa susunod na magiging
pinuno ng Iglesia, sakaling si G. Armstrong ay maunang mamatay bago
bumalik si Cristo. Mahirap isipin na may ganitong mga pangyayari sa
loob ng Iglesia ng Diyos ngunit ito ay hinayaan ng Diyos na mangyari.
Ito ay nagpapahiwatig ng isang espirituwal na kalagayan na nagsimula
nang makapasok sa Iglesia — ang espiritu ng Laodicea.
Dumating na sa punto na si G. Armstrong ay naniniwala na
hindi niya maaaring ipagkatiwala ang Iglesia sa sinuman sa mga
matagal nang naabituhan na Ebanghelista, lalo na ang mga mataas
na katungkulan sa Iglesia. Minsan ay nagdala siya ng isang pastor
sa Iglesia ng Pasadena, California, kung saan naroroon ang punong
tanggapan ng Worldwide Church of God. Kilala ko ang taong ito, dahil
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siya ang dati kong pastor sa Houston, Texas. Ang pastor na yaon ay si
Leroy Neff, isang tapat at mapagkakatiwalaan na tao, kaya pinaupo
siya ni G.Armstrong bilang tagapag-ingat ng yaman ng Iglesia, dahil
ayaw niyang ibigay ang gawaing ito sa sinuman na mga ebanghelista.
Pati yaong mga ibang mahahalagang puwesto sa Iglesia ay ayaw
ibigay ni G. Armstrong sa alinman sa mga ebanghelista, bagkus ibinigay
niya ito sa isang tao na matagal nang naninilbihan bilang isang “elder”
ng isang lokal na kongregasyon ng Iglesia sa Pasadena. Ang elder na
yaon ay si Joseph W. Tkach Sr. at siya ang itinalaga ni G. Armstrong
na mamumuno sa lahat ng ministeryo ng Iglesia sa buong mundo.
Sa loob ng punong-tanggapan mismo ay hinayaan ng Diyos
si Satanas na magsiwalat ng inggitan, paghihinala, kasakiman sa
kapangyarihan at pagkakaiba ng pakahulugan ng mga doktrina. Ang
Iglesia ay humihina sa espirituwal at tumutungo na sa kapanahunan
ng Laodicea, na hinulaan sa Aklat ng Paghahayag, kung saan ang mga
tao ay nagiging mayabang at mas tiwala sa sarili kaysa sa Diyos. Ang
Iglesia ay hinog na para sa isang apostasia, ang lubusang pagtalikod
sa relihiyon. Sa loob ng halos 1,950 na taon na kasaysayan ng Iglesia
ay wala pang nangyaring ganito.
Si Joseph W. Tkach Sr. ang madalas kausap ni G. Armstrong
sa kaniyang tahanan nang siya ay mahina na. Lalong dumami ang
gawain ni G. Tkach nang idagdag sa gawain niya ang pamamalakad
ng Iglesia. Si Herbert W. Armstrong ay namatay noong Enero ng
taong 1986. Ipinahayag ni G. Joseph W. Tkach, na siya ang pinaupong
pinuno ng buong Iglesia. Sa simula, ay parang sinusuportahan niya
ang pamumuno at pagtuturo ni G. Armstrong. Sa bandang huli ng
dekada ng 1980 at sa simula ng dekada ng 1990, ito ay mayroon nang
pagbabago. Ang mga aklat na isinulat ni G. Armstrong ay pinapalitan
na ng ibang mga babasahin. May sinimulan na ring ginawa na mga
pagbabagong administratibo, na sa una ay parang inosenteng mga
pagbabago, ngunit hindi pala.
Ang nasa likod ng mga ito ay ang anak ni G. Tkach at ang mga iba
pa na inilagay sa mga mahahalagang puwesto ng administrasyon sa
loob ng Iglesia. Ang mga ito ay hindi ang mga matatagal nang ministro
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kundi ang karamihan ay mga bago pa lamang. Ngayon, may isa pang
mas malaking pangkat ng ministro na nagsisimulang makilahok sa
kanila sa isang kaisipan at pagkakaisa na salungat sa kaisipan ng
nakaraan. Ang mga taong ito ay galit kay G. Armstrong at hindi nila
gusto ang kaniyang mga itinuturo, kaya nagsimula silang gumawa ng
mga aksyon upang ibahin ang direksyon ng Iglesia. Noong bandang
1992, ang pangkat na ito ay nagsama na at nagkaroon ng iisang kaisipan,
sa isang parang uri ng lihim na kapatiran, na disididong baguhin ang
Iglesia at gawin itong mas katulad ng mga simbahan ng tradisyunal
na Cristiyano. Ang mga “lihim” na gawain nila ay hindi lubusang
nalaman ng mga iba hanggang 1995.
Si Joseph Tkach Sr. ay lubhang naimpluwensyahan ng pangkat na
ito, na inalagay sa paligid niya sa kaniyang bagong administrasyon, at
sa paglipas ng panahon, makikita na ang kaniyang kaisipan ay kapareho
rin ng sa kanila. Ngunit may iba pang impluwensya na kasama dito,
sapagkat si Satanas ay mayroon ding ginagawa sa kanilang paligid,
gaya ng naitala ni Pablo tungkol sa kaganapang ito na lalabas sa
dulong panahon.
Ang Apostasiya
Ito ang sinasabi tungkol sa tao na makasalanan, na siya ring anak ng
kapahamakan, na siya ay isa na “sumasalangsang at nagmamataas laban
sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba; ano pa’t siya ay nauupo sa
templo ng Diyos, na siya’y nagtatanyag [Griyego - nagpapakita, para
ipahayag] sa kaniyang sarili na tulad sa Diyos.” (2 Tesalonica 2:4)
Sa loob ng lampas dalawang taon, ang mga taong ito ay nagsabwatan
kung papaano nila mailalayo ang Iglesia sa katotohanan na ibinigay
ng Diyos sa pamamagitan ni Herbert W. Armstrong. Nasimulan na
nilang gumawa ng mga plano na palitan ang literatura o panitikan na
magpapakita ng mga pangunahing pagbabago sa mga doktrina, ngunit
hindi pa nila naisulat ang mga ito. Pinaplano nilang “agawin” ang
Iglesia ng Diyos, at palitan ito ng iglesia na sang-ayon sa tradisyunal
na Cristiyanismo. Ang mga planong mga yaon ay hindi pa handa
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na maipatupad nang dalawin ni Joseph W. Tkach Sr. ang mga
congregasyon sa Atlanta.
Bagama’t hindi agad ito napag-alaman ng mga tao, si G. Tkach ay
naghanda ng ibang sermon, bukod sa kaniyang sermon na ibinigay sa
Atlanta noong araw na iyon. May mga bagay na napabilis ang dating
at nakasira sa kanilang plano, kaya napilitan si G. Tkach na palitan
ang kaniyang inihandang sermon para sa araw na iyon ng Disyembre
17, 1994.
Sa sermon na yaon, na pagkatapos ay ipinadala sa lahat ng mga
kongregasyon sa buong mundo, ay sinimulan ni Joseph W. Tkach Sr.
na ipahayag sa Iglesia ng Diyos, na lahat ng pangunahing doktrina
ay papalitan na. Karamihan ng mga pagbabagong ito ay nabanggit na
niya sa tatlong sermon na ibinigay niya sa tatlong magkakaibang lugar.
Ang ika-pitong araw ng pangilin o pamamahinga (Sabbath) ay
nasa sa iyo na kung gusto mong tuparin. Ang bawat-isa ay makapipili
na kung gusto niyang sumamba sa araw ng Sabado o kinabukasan
na - araw ng Linggo. Hindi na ito kailangang tingnan bilang isang
kautusan ng Diyos. At karagdagan pa dito, ang mga taunang Banal na
mga Araw ng Diyos ay ganoon na rin ang gagawing pagtingin, na ang
Iglesia ay hindi na obligadong ipagdiwang ang mga ito, kundi dapat
na lang tratuhin ang mga ito bilang tradisyon ng Iglesia. Dagdag pa,
ang araw ng Pasko
(Christmas) at araw ng Pasko ng Pagkabuhay (Easter) ay hindi na
ipinagbabawal na gaya ng dati. Marami pang mga ibang pagbabago,
katulad ng batas ng Diyos, kung ano ang mga hayop na maaaring kainin
at kung anu-ano ang karumaldumal ay hindi na rin kailangang sundin.
Sa madali’t salita, ito ay isang DAKILANG APOSTASIYA!
Narito ang isang tao na nakikitang nakaupo sa kapangyarihan, na
nangingibabaw sa Iglesia ng Diyos sa mundo, na naglagay ng sarili
niya sa pwesto ng Diyos, nang itakda niyang palitan ang mga batas
mismo ng Diyos.
Talagang tunay ang sinabi ni Pablo tungkol sa tao na makasalanan,
ang anak ng kapahamakan ay dumating na: “na sumasalangsang at
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nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba;
ano pa’t siya’y nauupo sa templo ng Diyos, na siya’y nagtatanyag sa
kaniyang sarili na tulad sa Diyos.” (2 Tesalonica 2:4) Hindi pinapalitan
ng Diyos ang Kaniyang pamamaraan at katotohanan, ngunit si Joseph
W. Tkach Sr. ay naniwala na kaya niyang gawin ito.
Lumantad ang Tao na Makasalanan
Yamang maaari na hindi nakuha ng mga iba ang dalawang mga
aklat na nauna dito, may isang bahagi na mula sa The Prophesied
End-Time, na sinisipi dito, bago tatalakayin ang mga pangunahing
tagpo ng kaganapan ng pagtaliwakas o apostasiya sa aklat na ito. Ang
bahagi ay pareho ng pamagat, gaya ng nasa itaas, “Lumantad ang Tao
na Makasalanan,” dahil ito ay angkop sa bagay na bibigyan ng diin.
Ang mga sumusunod na bahaging ito ay mula sa aklat na yaon:
“Bagama’t ipinakita ni G. Tkach ang kaniyang pakikipaglaban
sa Diyos, nang magbigay siya ng sermon na salungat sa mga tamang
doktrina, hindi pa rin ipinahayag ng Diyos, kung siya na nga ang “tao
na makasalanan”— “ang anak ng kapahamakan.” Kahit na isipin ng
mga kapatid na naisakatuparan niya ang hula o propesiya tungkol dito,
tanging Diyos lamang ang makakapagpahayag nito. Para sabihin ito
ng sinuman, na mauuna sa pagpapahayag ng Diyos ay maituturing
na isang kapangahasan at pinangungunahan ang Diyos sa Kaniyang
karapatan.”
May maidadagdag pa sa propesiya ni Pablo. Habang nagpapatuloy
tayo sa kwento dito sa 2 Tesalonica, ay masisimulan nating makita ng
mas malinaw kung bakit napakahalaga ng kaganapang ito sa propesiya
ng dulong panahon.
“At ngayo’y nakikilala ninyo kung ano ang nakakapigil upang siya’y
[ang tao na makasalanan] mahayag sa kaniyang takdang panahon.
Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na; tanging siya na
sa ngayon ay pumipigil niyon ang gagawa ng gayon hanggang sa siya ay
maalis. At kung magkagayo’y mahahayag [Griyego - ilantad, ibunyag
ang dating hindi alam] ang taong makasalanan na siyang pupuksain
ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig,
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at lilipulin sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagdating.”
(2 Tesalonica 2:6-8)
Ano ang pinipigilan na mangyari? Ang lahat ng ito ay bumabalik
sa tinalakay ni Pablo sa simula ng hulang ito. “Ngayon, hinihiling
namin sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagdating ng ating Panginoong
Jesu-Cristo, at sa ating pagkakatipon sa kanya; na huwag kayong
madaling matinag sa inyong pag-iisip, at huwag din namang mabagabag
sa pamamagitan man ng espiritu, o sa pamamagitan ng salita, o sa
pamamagitan ng sulat, na waring mula sa amin, na para bang dumating
na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong padaya kanino man sa
anumang paraan, sapagkat ito’y hindi darating malibang maunang
maganap ang pagtalikod, at mahayag ang taong makasalanan, ang
anak ng kapahamakan.” (2 Tesalonica 2:1-3) Hindi sinasabi ni Pablo,
na ang kaganapang ito ay pumipigil sa pagbabalik ni Jesu-Cristo, kundi
ang pagbabalik ni Jesu-Cristo ay hindi magsisimula hangga’t hindi
nangyayari ang mga bagay na mga ito. Ang mismong pagbabalik ni
Jesu-Cristo ay pinipigilan — binihag — hanggang maisakatuparan ang
mga kaganapang ito sa Iglesia. Hindi nito pinigilan ang isang partikular
na oras ng pagbabalik ni Jesu-Cristo sa kaniyang Kaharian, ngunit
kailangang mangyari muna ang mga bagay na ito bago maihayag sa
Iglesia na nagsimula na ang dulong panahon, at ito na ngayon ang
oras para bumalik si Cristo.
Ipinapakita ng propesiyang ito, na ang tao na makasalanan — ang
tampalasan na yaon— ay maihahayag; “na papatayin ng Panginoong
Jesus ng hininga ng kaniyang bibig at lilipulin sa pamamagitan
ng pagkahayag ng kanyang pagdating.” Marami sa mga datihang
nakasama sa Iglesia ng Diyos ang hindi nakakaunawa ng bersong ito,
sapagkat ang nakikita lamang nilang katuparan nito ay sa isang literal
at pisikal na paraan. Naniniwala sila na maisasakatuparan lang ang
propesiyang ito, sa mismong oras ng pagbabalik ni Cristo, sa araw ng
katapusan ng dulong panahon.
Subali’t ito nga ang berso, na nagpapakita kung paano na
tanging Diyos lamang ang maaaring maghayag kung sino ang tao na
makasalanan at kung ano ang ibig sabihin nito, para sa Iglesia. Bagama’t
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ang karamihan ay walang tengang pandinig o matang nakakakita,
malinaw pa rin na ipinaalam ng Diyos, na Siya ang maghahayag
kung sino ang tao na makasalanan. Matapos ipagkanulo ni G. Tkach
ang tiwala na ibinigay sa kanya, sa pamamagitan ng pagbibigay ng
isang masuwayin na sermon sa Atlanta, ang Espirituwal na Templo
ng Diyos ay nadungisan. Isang pagkasuklam na walang kakumpara
ang naganap sa Iglesia. Gaya ng tatalakayin sa ibang pagkakataon, ito
ang nagdulot ng pagkasira at pagkawasak ng mismong espirituwal
na templo. Naaalala n’yo ba ang mga sinabi ni Jesus sa tinatawag na
propesiya ng Olivet? “Kaya nga pagkakita ninyo ng kasuklamsuklam
na paninira, na sinasalita sa pamamagitan ng propeta Daniel, na
natatayo sa dakong banal (unawain ng bumabasa),” (Mateo 24:15)
Eksaktong 40 Sabado, [Sabbath o Araw ng pangilin], (hanggang
sa araw at sa oras) matapos niyang ibigay ang kanyang sermon, si
G. Joseph W. Tkach ay namatay. Ito ang sariling pagpapahayag o
deklarasyon ng Diyos. Sa pagkitil sa kaniyang buhay, ipinahayag ng
Diyos na si G. Tkach nga ang “anak ng kapahamakan” — “ang tao
na makasalanan.” Sa ganito, ipinahayag ng Diyos na ang Iglesia at
ang mundo ay umabot na sa dulong panahon. Heto na sa wakas ang
oras, makalipas ang 6,000 taon, upang maisakatuparan ang mga
hula o propesiya ng dulong panahon. Ang proseso ay nagsimula
na. Ang lahat ay nagsimula sa araw ding iyon, nang magbigay ng
isang nakakadungis na sermon si G. Tkach, ngunit ang Diyos ang
kinakailangang magpahayag nito.
“At kung magkagayo’y mahahayag [Griyego - para maipaalam] ang
tampalasan, na papatayin ng Panginoong Jesus ng hininga ng kaniyang
bibig at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kaniyang pagparito ay
lilipulin [ang Diyos mismo ang kikitil sa kanyang buhay],” (2 Tesalonica
2:8) Ang katuparan ng hula na ito, na pupuksain ng Diyos ang tao
na makasalanan, ay siyang kaganapan na naghayag — nagbigay ng
liwanag — sa pagdating ni Jesu-Cristo. Ang oras niya ay dumating na
at hindi na pinipigilan pa na matanaw ng Iglesia. Dumating na ang
oras — ang dulong panahon ay narito na!
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Ang bilang na 40 ay ginagamit sa paghahayag ng hatol ng Diyos.
Natatandaan n’yo ba yaong malaking baha na tumagal ng 40 araw at
gabi, dahil sa rebelyon ng tao? Natatandaan n’yo rin ba ang paglilibot
ng mga Israelistas sa parang ng 40 taon, dahil na rin sa kanilang
rebelyon? Ang tao na iniluklok sa kapangyarihan, sa Iglesia ng Diyos
sa mundong ito, na mismong nasa ilalim ni Jesu-Cristo, ay nagbigay
ng pahayag na ang ika-pitong araw na Sabado (Sabbath) ay hindi na
susundin ng Iglesia ng Diyos. Nakapagtataka baga na ang hatol na
kamatayan para kay G. Tkach ay natupad sa loob ng eksaktong 40
na linggo — ultimo sa bilang ng ora— mula sa araw ng pangingilin o
Sabado na ideklara niya ito?
Ang Tunay na Kasuklam-suklam na Paninira
Ang huling bahagi, na sinipi sa unang aklat, ay nagpapakita na ang
Diyos talaga ang magpapahayag kung sino ang tao na makasalanan,
ang anti-cristo na ito, para sa Iglesia. Ang sermon na yaon na ibinigay
ni G. Tkach sa Atlanta, Georgia, noong ika-17 ng Disyembre, 1994 ang
naging simula ng literal na pagbilang para sa pagdating ni Jesu-Cristo.
Pagkatapos maibigay ang sermon, isang-katlo ng Iglesia ang
tumalikod sa katotohanan na ibinigay ng Diyos. Niyakap nila ang
mga paniniwala, na kanilang pinanggalingan, nang tawagin sila ng
Diyos— ang tradisyunal na Cristiyanismo. Yaon ay isang hindi kapanipaniwalang paninira sa templo ng Diyos, at ang kanilang isinagawa
ay tunay na kasuklam-suklam sa Diyos.
Gayunman, mayroon pang mga kasunod na pagwasak ng Iglesia.
Isa pang ikatlo ng Iglesia ang hindi matanggap kung ano ang nangyari,
kaya sila’y sumuko na lamang, sa kawalan ng pag-asa. Sa kanilang
isip, kung ang ganitong bagay ay maaaring mangyari sa Iglesia ng
Diyos, marahil ang lahat ng kanilang pinaniniwalaan ay mali. Kaya
kinalimutan na lang nila ang kanilang mga paniniwala at namuhay
gaya ng dati, na ayon sa sarili nilang mga kagustuhan at pamamaraan.
Subali’t hindi lang yaon ang nangyari na bunga nitong pagkasuklam
na espirituwal at tungkol sa mismong templo ng Diyos— ang Iglesia ng
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Diyos. Ang hulang yaon ay hindi kailanman patungkol sa isa muling
pagkasuklam ng isang pisikal na templo.
Ang huling ikatlo ng Iglesia ay nangagsikalat at nagkahiwahiwalay nang magkaroon ng malaking kaguluhan. Ang mga ito ay
binubuo ng mga yaong gustong magpatuloy sa mga doktrina at mga
katotohanang ibinigay sa kanila ng Diyos nang sila’y unang tinawag.
Samo’t-saring mga samahan ang naglalabasan at ang mga kasapi ng
Iglesia ay kailangang mamili kung saan sila sasama. Walang lumitaw
na natatanging samahan, na malinaw na kapalit ng Iglesia ng Diyos
— kung saan naroroon ang Diyos.
Maraming samahan sa mga nagsulputan ang hindi nakapagsundo
na magsama-sama dahil sa mga pagkakaiba ng gusto nilang
mamumuno, straktura ng pamunuan, at mga doktrina na kanilang
panghahawakan. Nang mamatay si G. Amstrong, ang Iglesia ay
pumasok na sa panghuli ng pitong mga kapanahunan ng Iglesia, na
ipinahayag ni Jesu-Cristo na pagdadaanan ng Iglesia hanggang siya ay
makabalik. Ito ang ika-pito at panghuling kapanahunan na tinatawag
na Laodicea. Ito ay isang kapanahunan na maligamgam sa espiritu,
mapagmataas, tiwala sa sarili, at naniniwalang mas mabuti at mas
maraming nalalaman kaysa mga iba.
Malaking kaguluhan ang nangyari, at sa loob lamang ng isang
maigsing panahon, ay nagkaroon na ng kulang-kulang na 600 iba’tibang samahan mula sa huling ikatlo ng Iglesia na nangagsikalat, gaya
na rin ng hinulaan na mangyayari.
Isa sa dalawang pinakamalaking pangkat ang naunang nabuo
nang papalapit na ang apostasiya, sapagkat alam ng kanilang mga
pinuno kung ano ang nangyayari sa Pasadena, California na siyang
punong-tanggapan ng Iglesia. Kilala nila ang mga taong gustong
ipares ang Iglesia sa mga mas kilalang uri ng Cristiyanismo, at alam
nila ang kanilang mga paniniwala at mga plano.
Karamihan ng mga ministro na nasa iba’t-ibang panig ng mundo ay
walang alam sa mga bagay na isinasagawa sa punong-tanggapan. Ang
grupong ito na itinatag bago nangyari ang apostasiya ay nasa ilalim
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ng isa sa mga batikan na mangangaral ng ebanghelyo, si G. Roderick
Meredith, at nakilala bilang “Global Church of God.”
Bagama’t napag-alaman na ng mga taong ito ang mga mangyayari,
dalawang taon bago pa man nangyari ang apostasia, ay hindi man
lamang sila kumilos para labanan ito o kahit na sabihan man lang
sana ang mga iba tungkol dito, kundi humiwalay na lamang sila at
nagtayo ng sarili nilang samahan.
Mga ilang taon pa lang ang nakalilipas nang ang iglesia na iyon ay
muli na namang nahati; ang karamihan ng mga ministro ay sumama
kay G. Roderick Meredith para itatag ang “Living Church of God,”
samantalang ang mga naiwan ay nagpatuloy sa ilalim ng dati nilang
pangalan at mga “pagkakautang.”
Ang pinakamalaking grupo ay nabuo pagkatapos ng apostasiya
at ako ay isa sa mga napasama dito. Ako ay nakasama rin sa isang
grupo na gusto akong magpatuloy bilang kanilang ministro. Ang
aming mas maliit na grupo ay naingkorpora na una sa mas malaking
grupo, kaya maaari kaming makipagtransaksyon bilang isang
lehitimong organisasyon na naninilbihan para sa mga espirituwal
na pangangailangan ng Iglesia. Isa kaming maliit na grupo sa Toledo,
Ohio at sumama sa amin ang isa pang maliit na grupo mula sa Detroit,
Michigan para buoin ang samahan na “United Church of God - Toledo.”
Pagkatapos, kami ay napasama sa isang mas malaking grupo na
tinawag na “United Church of God, An International Association.”
Pagkalipas ng dalawang taon na pagiging kasapi sa grupong ito,
kami ay kusang umalis, sapagkat hindi matanggap ng aking konsiyensya
ang ilan sa mga bagay na administratibo at mga pamumulitika na
nagsimulang lumabas na maihahambing sa Iglesia, nang papalapit
na ang pagtaliwakas o apostasiya.
Sa Paghahayag o Apocalipsis, inihayag ng Diyos na may isang
kapanahunan sa propesiya, na binubuo ng 1260 na araw, na kung
saan ay Kaniyang pangangalagaan ang mga nangagsikalat na grupo,
laban kay Satanas, upang hindi tayo masundan ni Satanas at tuluyang
mawasak ang Iglesia. Ipinangako ng Diyos sa hulang isinulat ni Ezekiel,
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na mayroon Siyang ililigtas na mga naiwan, mula sa mga nangagsikalat,
upang sa pamamagitan nila ay tatapusin Niya ang Kaniyang gawain.
Lahat tayo ay nagkasala nang hayaan natin ang ating mga sarili
na maging maligamgam sa espiritu. Yaon lamang mga taong tunay
na nagbago sa kanilang pagkakaroon ng espiritu ng Laodicea, ang
maaaring mapabilang sa mga naiwan na Kaniyang ibabangon.
Ang Mga Tatak ng Paghahayag ay Nabuksan
Itinatag ng Diyos ang Kaniyang nalalabing Iglesia (matapos ang
pagtaliwakas o apostasiya) noong Pista ng Pentekost ng taong 1998.
Ito ay eksaktong 1260 na araw, matapos ang apostasiya. Kami ay
naitala bilang isang korporasyon na tinatawag na “Church of God
- PKG (Preparing for the Kingdom of God).” Dito nagsimulang
magpahayag ang Diyos sa akin ng maraming hula o propesiya, na
may kinalaman sa Iglesia at apostasiya, na aming naranasan. Ang
unang tungkulin na ibinigay sa amin ng Diyos na dapat naming
maisagawa ay ang pakikipagtulungan sa Iglesia na nangagsikalat
upang maipaliwanag sa kanila kung ano ang nangyari sa Iglesia at
kung bakit ito nangyari.
Ang kadahilanan nito ay sapagkat, walang nagbibigay ng pansin
sa nangyari at sa katotohanan tungkol dito. Biniyayaan ng Diyos ang
Iglesia ng isang limbag na babasahin na may pamagat na “Time is
Running Out,” na kung saan ay ibinigay Niya ang mga kasagutan,
sa kung ano ang nangyari sa Iglesia at kung bakit. Ngunit, kakaunti
lamang ang nagising sa kanilang espirituwal na tulog, sapagkat Diyos
ang kailangang gumising sa kanila at ito nga ay espirituwal. Inialok
Niya ang pag-gising na ito sa marami pang iba, ngunit tinanggihan
nila ito. Inihahalintulad namin ang espirituwal na pagkakagising
na ito sa pagtawag ng Diyos, sa pangalawang pagkakataon, ngunit
hindi ito gayon. Ang kailangan ng tao ay ang tulong ng Diyos, sa
pamamagitan ng kapangyarihan ng Kaniyang espiritu, para magising
sa kaniyang isipan — isipan na dati na Niyang binabagong-anyo bago
pa man nangyari ang Apostasiya.
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Maaaring ihinto ng Diyos ang proseso ng pagbabagong-anyo
ng isipan ng isang tao, at ang tao na iyon ay magiging parang
walang inaayunan kung tungkol sa mga espirituwal na bagay — sa
espirituwal ay natutulog — at maaari lamang magising kung Diyos
ang manggigising. Ang tanging dahilan kung bakit magkakaganoon
ang isang tao ay dahil sa isang kasalanan na hindi niya pinagsisisihan,
na sa halimbawang ito, ay isang kasalanan na hindi pa nila lubusang
nakikita o hindi pa nila lubusang tinatanggap. Maaaring ipagpatuloy
ng Diyos ang kaniyang isinasagawa sa mga taong yaon, anumang oras.
Maaari itong mangyari bago magsimula ang Milenyo, matapos itong
maitatag, o sa pangalawang pagkabuhay.
Inihayag sa akin ng Diyos ang kahalagahan ng 280 na araw mula
noong Apostasiya hanggang sa kamatayan ni Joseph W. Tkach na
nagbunyag na siya na nga ang “tao na makasalanan” at ang “anak ng
kapahamakan” na sinasabi ni Apostol Pablo.
Ipinahayag Niya rin sa akin, ang ibig sabihin ng mga bato ng
templo na binanggit ni Cristo sa Aklat ng Mateo 24. Ipinaliwanag
Niya ang kahulugan ng “walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng
ibang bato.” Kaniyang ibinunyag na ito ay espirituwal at tungkol sa
Iglesia na mangangagsikalat, matapos maranasan ang espirituwal na
Kasuklamsuklam na Paninira.
Sinimulan na rin Niyang ipahayag na sa araw na yaon, nang
magbigay ng sermon si G. Tkach ay siya ring araw na binuksan ang
Unang Tatak ng Paghahayag, at yaon ay hindi isang pisikal na bagay na
magaganap sa mundo, kundi isang bagay na espirituwal na mangyayari
sa Kaniyang Iglesia.
“Nakita kong inalis ng Kordero ang una sa pitong selyo, at narinig
kong sinabi ng isa sa apat na buhay na nilalang, sa tinig na sinlakas ng
kulog, ‘Halika!’ At nakita ko ang isang kabayong puti na ang nakasakay
ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya’y umalis upang
patuloy na manakop.” (Pahayag 6:1-2) MBBTAG
Ipinahayag ng Diyos kay Herbert W. Armstrong, na may isang
malaking kapighatian na darating sa mundo sa oras na masimulan ang
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pagbubukas ng mga Selyo ng Paghahayag. Subali’t hindi ipinaalam
sa kaniya na ito ay magsisimula bilang isang espirituwal na malaking
kapighatian sa Iglesia, at pagdating ng panahon, ay saka magkakaroon
ng isang malaking pisikal na kapighatian sa mundo.
Ipinahayag ng Diyos na ang Unang Tatak o Unang Selyo na ito ay
tungkol sa Iglesia at tumutugma sa babala na ibinigay ni Jesu-Cristo
sa Propesiya sa Olivet, tungkol sa “maraming” huwad na ministrong
magsusulputan, na manlilinlang ng “marami.” Ibinunyag rin ng Diyos,
na ang isinulat ni Apostol Pablo tungkol sa “tao na makasalanan” ay
tungkol sa Unang Selyo na ito.
Ang lahat na mga ito ay tungkol sa iisang bagay — ang
kasuklamsuklam na paninira na magaganap sa Iglesia ng Diyos, na
magsisilbing palatandaan para sa mga taong sumusunod sa Diyos,
na dumating na ang oras ng matagal nang hinihintay na pagbabalik
ni Jesu-Cristo.
Ang Unang Selyo na ito ay hindi tungkol kay Jesu-Cristo, kundi sa
anti-Cristo na magsasagawa ng paninira sa Iglesia. Ang Unang Selyo
ay tungkol sa pinuno na iniluklok sa templo at binigyan ng malakas
na kapangyarihan. Nang dumating na ang itinakdang oras ng Diyos,
para buksan ang selyo na ito, ang tao na makasalanan ay humayo
upang manakop — upang wasakin ang Iglesia— upang isagawa ang
kasuklamsuklam na paninira.
“Nang buksan ng Kordero ang ikalawang selyo, narinig ko ang
ikalawang buhay na nilalang na nagsasabi: Sinabi niya: Halika at
tingnan mo. At isa pang kabayo ang lumabas, ito ay pula. At ibinigay
sa kaniya na nakaupo dito, na pawiin ang kapayapaan sa lupa upang
patayin ng mga tao ang isa’t-isa at binigyan siya ng isang malaking
tabak.” (Pahayag 6:3-4) SND
Ang naunang apat na selyo ay talagang may kaugnayan sa isa’t-isa,
sapagkat ang lahat ng mga ito ay konektado sa pagbubukas ng Unang
Selyo, nang ibigay ni Joseph W. Tkach Sr. ang kaniyang sermon sa
Atlanta, na naging sanhi ng pagkawasak ng Iglesia ng Diyos.
Pagkabukas na pagkabukas nitong ikalawang selyo, ay dagliang
naglaho ang kapayapaan sa Iglesia, at hindi sa mundo. Pagkabigay ni
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G. Tkach ng sermon na yaon, sa loob lamang ng magdamag ay dumagsa
ang mga ministro na gustong sumama sa kanyang kilusan at itinataya
sa tatlong-ikaapat sa kanila ang pumayag ng lubusan sa mga bagong
aral, na sa totoo lang ay siyang dati na mga aral ng Tradisyunal na
Cristiyanismo. Yaong mga hindi tumanggap ng lahat ng mga aral na
yaon, ay tumanggap pa rin ng ilan kaya sila ay tumalikod pa rin laban
kay Cristo, at marami pang mga huwad na mangangaral ang humayo
upang manlinlang sa abot makakaya nila sa loob ng Iglesia.
Ang pagdagsa ng napakaraming mga huwad na ministro ay nauwi
sa mabilisang pagpapalaganap ng mga huwad na doktrina at mga aral.
Ang mga ministrong yaon ay hindi na tabak ng salita ng Diyos, sa
espiritu at katotohanan, ang pinanghahawakan kundi, isang huwad na
tabak na ginagamit upang alisin ang katotohanan mula sa mga kapatid,
nang sa ganoo’y masira ang kanilang mga espirituwal na buhay.
“Nang buksan ng Kordero ang ikatlong selyo, narinig ko ang
ikatlong buhay na nilalang na nagsasabi: Halika at tingnan mo. At
nakita ko, narito, ang isang itim na kabayo. Ang nakaupo rito ay may
isang timbangan sa kaniyang kamay. At narinig ko ang isang tinig sa
kalagitnaan ng apat na buhay na nilalang na nagsasabi: Gawin mo
na ang halaga ng isang takal ng trigo ay isang denaryo at ang tatlong
takal na sebada na isang denaryo. Huwag mong pinsalain ang langis
at alak. (Pahayag 6:5-6) SND
Dahil sa napakaraming mga ministro na mismo ang naging anticristo, ang mga tao ay hindi na nakakakain ng salita ng Diyos, kaya
nagkaroon ng taggutom na espirituwal sa Iglesia. Ang mga kapatid ay
nagugutom na ng husto sa kanilang espirituwal na pangangailangan,
at pahina ng pahina dahil na nga sa kakulangan ng espirituwal na
pagkain, na sana ay kanilang nakukuha tuwing Sabado o araw ng
pangingilin.
“At nang binuksan niya ang ikaapat na selyo, narinig ko ang tinig
ng ikaapat na buhay na nilalang na nagsasabi: Halika at tingnan mo.
Nakita ko ang isang kabayong maputla. Ang pangalan ng nakaupo
roon ay Kamatayan. At sumunod ang hades [Griyego - libingan ] sa
kaniya. Binigyan sila ng kapamahalaan na patayin ang mahigit sa
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ikaapat na bahagi ng lupa, ng tabak at ng gutom at ng kamatayan at
sa pamamagitan ng mabangis na hayop ng lupa.” (Pahayag 6:7-8) SND
Minsan pa, ito ay mas detalyado nang tinalakay sa unang aklat,
kaya ang buod na lang ang ibibigay natin dito, tungkol sa ibig sabihin
ng Ikaapat na Selyo. Gayunpaman, simula nang isulat ang aklat na ito,
may karagdagan pang ibinigay ang Diyos tungkol dito, kaya isasama
na rin natin ang mga iyon.
Matapos ang Apostasiya, binigyan ng Diyos ng proteksyon laban
kay Satanas ang mga nangagsikalat na Iglesia, sa unang 1260 na mga
araw. Si Satanas ay hindi hinayaan na habulin yaong mga bumubuo
ng ikatlo ng nangagsikalat na Iglesia, na sumusunod pa rin sa mga
kautusan at mga katotohanan na ibinigay ng Diyos, nang una Niyang
tawagin ang mga ito. Gayunpaman, noong panahon na yaon na may
tatlo at kalahating taon, ang mga nangagsikalat na mga grupo ay
lalong humihina nang humihina at nagiging bulag sa tunay nilang
kalagayan.
Hindi nila matanggap na naging bahagi sila ng problema kaya
nagkaroon ng Apostasiya, sa kanilang pagiging maligamgam sa
espiritu. Bagama’t marami sa kanila ang nataranta noong una at
nagsumikap na pangalagaan ang mga pangunahing doktrina at ang 18
na mga Katotohanan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Herbert
W. Armstrong, sila ay unti-unti na namang humina, na gaya noong
bago magka-Apostasiya. Dahil sa ayaw nilang aminin o pagsisihan
ang pagkakaroon ng maligamgam na espiritu ng Laodicea, sila ay
muling naging mas madali na masakop sa espirituwal, at mas madali
na nagpadala sa sarili nilang mga pamamaraan.
Nakuntento sila sa mga karaniwang gawain at mga dating kaugalian
ng Iglesia, at pinagsikapan nilang gayahin ang “gawain” na sa kanilang
paniniwala ay kailangang ipagpatuloy. Ito ang “gawain” na sa tingin ni
Herbert W. Armstrong ay ibinigay sa kaniya, ang maghatid sa buong
mundo ng ebanghelyo. Wala sa kanilang tumanggap sa isang malinaw
na katotohanan. Natapos ni G. Armstrong ang “gawain” na iyon, at
ang Iglesia ngayon ay itinulak na sa isang kapanahunan, na kasunod
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ng paghahatid ng ebanghelyo sa buong mundo, at yaon na ang oras
para sa kasuklamsuklam na paninira. (Mateo 24:14-15)
Wala sa mga nangagsikalat na grupong mga ito ang gustong
maniwala, na noong namatay si G. Armstrong, ang kapanahunan ng
Philadelphia sa Iglesia ng Diyos ay nagwakas na at nagsimula na ang
kapanahunan ng Laodicea. Naniniwala si G. Armstrong, matagal pa
bago siya mamatay na 90 por siento ng Iglesia ay nagkakaroon na ng
espiritu ng Laodicea.
Ang Iglesia ng mga naiwan ay naitatag noong Pista ng Pentekost sa
taong 1998, na eksaktong 1260 na araw matapos ang Apostasiya. May
isa pang bagay na nangyari sa mga oras na iyon. Si Satanas ay hindi na
pinipigilan sa pag-atake sa Iglesia, sapagkat lumipas na ang panahon
na may proteksyon ito. Sa oras na ito, nang makalipas ang unang 1260
na mga araw, binuksan ang Ikaapat na Selyo. Kung titingnan mo ang
pananalita na ginamit sa pagsasalarawan ng sel- yong ito, makikita
mo na ito ay nagdulot ng resulta na gaya rin ng naidulot ng ikalawa at
ikatlo na mga selyo. Sinasabi dito na “Binigyan sila ng kapamahalaan
na patayin ang higit sa ikaapat na bahagi ng lupa, ng tabak at ng gutom
at ng kamatayan at sa pamamagitan ng mabangis na hayop ng lupa.”
(Pahayag 6:8) SND
Ang kasabihan na “sa pamamagitan ng mabangis na hayop ng
lupa” ay tumutukoy sa mababangis na hayop na kumakain ng labi ng
patay na hayop, at humayo sila para kainin ang mga tira-tira.
Ang dalawang-katlo ng Iglesia ay nasakop na sa espirituwal, na
siyang naging resulta ng mga epekto ng Ikalawa at Ikatlong Selyo. Ang
susunod na selyong ito, ay pinaghalo lang at isang pag-uulit ng katulad
na mga pangyayari na naganap sa naunang dalawang selyo, ngunit ito
ngayon ang magiging paraan kung paano masasakop sa espirituwal
ang karamihan sa mga natirang ikatlo ng Iglesia, sa mga sumunod na
taon matapos ang Pagtaliwakas o Apostasiya. Gayunpaman, ang Diyos
ay hindi makapapayag na ang kabuoan ng Iglesia ay masasakop, at sa
halip ay nag-alok sa kung ilang libo ng pagkakataon na makibahagi sa
Kaniyang Iglesia ng mga naiwan para sa dulong panahon. Ang Diyos
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ay nakipag-ugnayan sa mga naiwan ng lahat ng mga nangagsikalat,
na binubuo ng mga Kaniyang tinawag, tinanggap at binigyan ng
pagkakataon na manatili sa Iglesia hanggang sa panahon na dumating
si Cristo bilang Hari ng mga hari.
Subali’t, simula noong panahon na yaon, marami na sa mga
nabigyan ng pagkakataon ang bumaliktad sa Iglesia ng Diyos, ng
mga naiwan at sa pamunuan nito, samantalang may mga iba namang
nagpadala sa kanilang likas na pagkatao at umalis dahil sa kahinaan.
Karamihan sa mga inilaan ng Diyos na alukin ng pagkakataon na
maging bahagi ng mga naiwang yaon, ay hindi tinanggap ang Kaniyang
alok, upang magising sa kanilang espirituwal na pagtulog. Sila ay labis
na mapagmalaki upang tanggapin ang katotohanan na, ang Diyos
ay nakikipag-ugnayan sa isang napakaliit na grupo, at hindi nila
nagustuhan ang isinulat ng Kaniyang propeta, na mula sa inspirasyon
ng Diyos, tungkol sa katotohanan na nailathala sa kabanatang ito.
Sa totoo lang, ang naunang apat na selyo ng Paghahayag ay
nakalikha ng isang napakalaking bilang ng mga nasawi sa espirituwal,
sa Iglesia ng Diyos. Ang natira lamang sa halos 96,000 na nabinyagan
na mga tao, pagkatapos ng Apostasiya ay mga 150 na katao na lamang.
Simula noong araw na iyon (matapos mabuksan ang Ikaanim na Selyo),
ang Diyos ay nagdaragdag ng mga bagong tao na tinawag Niya sa
Kaniyang Iglesia, na inihahanda para maging pundasyon ng Iglesia
sa hinaharap na simula ng Milenyo.
Yaong mga bumabasa nito ay malamang na magugulat, sa
katotohanan na halos 30,000 na katao, na nabibilang sa huling ikatlo
ng Kaniyang Iglesia na nangagsikalat ay ayaw tanggapin na sila ay
nakaranas ng Pagtaliwakas o Apostasiya. Ang sarili nilang mga buhay
ay patunay, dahil sila ay bahagi lamang ng isa sa higit na 600 na mga
samahang binubuo ng mga nangagsikalat. Ang maliit nilang bilang,
kung ikukumpara sa 96,000 na nabinyagan na mga miyembro noong
panahon ng Apostasiya ay isang katibayan na totoong nagkaroon ng
Pagtaliwakas.
Gayunpaman, may magandang balita tungkol sa lahat ng mga
nangagsikalat at yaon ay hindi pa natatalakay. Dati nang naipahayag
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na mayroong 63,000 na katao, na mula sa lahat ng mga nangagsikalat,
na magkakaroon ng pagkakataon na makapasok sa Milenyo kung
tatanggapin nila ang iaalok sa kanila ng Diyos, sa bandang simula ng
taong 2019. Gayonman, mayroon pa ring mga iba na hindi tatanggap
nito at hindi sila mabibigyan ng pagkakataon na mamuhay sa bagong
kapanahunan na iyon, na siyang pagdating ni Cristo. Kailangan ring
banggitin dito, na WALA sa mga ito ang mapapabilang sa 144,000.
Karamihan sa mga tao na aalukin ng Diyos ng ganito ay
manggagaling sa higit na 600 na mga grupo na nangagsikalat sa
Iglesia. Marami ding magmumula sa ikatlo, na basta na lamang sumuko
nang mangyari ang Apostasiya, ngunit mas kakaunti ito ng malayo
kung ikukumpara sa ikatlo na nangagsikalat. Ang pinaka-kaunti na
magigising sa espirituwal, at mabibigyan ng ganitong pagkakataon ay
yaong mga naniwala sa kasinungalingan at nagsibalikan sa tradisyunal
na Cristiyanismo. Ang magiging bilang nila ay tila maliit lamang.
Ang Ikalimang Selyo
Hindi ipinahayag ng Diyos ang eksaktong petsa, nang mabuksan ang
selyong ito, ngunit sa mga oras na ito, ang naunang apat na mga selyo
ay nagdulot na ng espirituwal na pagkasira ng halos 90,000 na mga
nabinyagan na kasapi ng Iglesia ng Diyos.
“Nang alisin ng Kordero ang panlimang selyo, nakita ko sa ilalim ng
dambana ang mga kaluluwa ng pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil
sa pagpapatotoo nila rito. Sumigaw sila ng malakas, ‘O Panginoong
Makapangyarihan, banal at tapat! Gaano pa katagal bago ninyo hatulan
at parusahan ang mga tao sa daigdig na pumatay sa amin?’ Binigyan
ng puting kasuotan ang bawat isa sa kanila, at sinabi sa kanilang
magpahinga nang kaunti pang panahon, hanggang sa mabuo ang
bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa mga lingkod, na papatayin
ding tulad nila.” (Pahayag 6:9-11) MBBTAG
Ang panlima at pang-anim na mga selyo ay nagsisilbing marka
ng pagbabago sa kalagayan ng panahon, isang panahon, kung saan
ang espirituwal na kapighatian na dulot ng naunang apat na selyo ay
matatapos na. Ito ang pagbabago sa kalagayan na simula ng paglipat ng
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mga kaganapan ng dulong panahon, patungo sa pisikal na kapighatian
na magsisimula na sa mundo.
Sa Panlimang Selyo na ito, ang mga taong pinag-uusapan sa mga
bersong ito ay hindi buhay, kundi mga patay. Hindi ito tungkol sa mga
taong namatay, na ngayon ay nasa langit, umiiyak.
Ito ay maihahalintulad sa itinala ng Diyos tungkol kay Abel: “Dahil
sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting
handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman, si Abel ay kinilalang
matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kaniyang handog. Kahit patay
na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya.”
(Mga Hebreo 11:4)
Ito ay gayon na uri ng salaysay. Pinupuna dito ang katotohanan na
halos 144,000 na ang nangamatay at malapit nang buhaying maguli
sa pagdating ni Cristo, ngunit mayroon pang ilan na kinakailangang
maihanda para makasama sila sa kanila. Ito ay binabanggit upang
palakasin ang loob ng mga nasa Iglesia, na malapit na ang pagbabalik
ni Cristo. Ang pampalakas ng loob para sa Iglesia ay yaong may ilan
pang kailangang maihanda at maselyuhan para makumpleto ang
bilang na 144,000.
Ang Pang-anim na Selyo
Naipaliwanag ko na dati kung papaano ipinapahayag sa akin ng Diyos
ang Kaniyang mga naisulat na hula o propesiya, sa isang “progresibong
paghahayag,” isang paraan na hindi ipinapakita ng sabay-sabay, ang
lahat na mga bagay na tungkol sa paghahayag. Sa halip, ito ay gaya
ng halimbawa na ginamit ni Herbert W. Armstrong, para isalarawan
kung papaano tayo umunlad at makakita ng plano ng Diyos, habang
inihahayag Niya ito, na maihahalintulad sa paglalagay ng mga piyesa
ng isang puzzle, para mabuo ang larawan. Sa karamihan ng mga
propesiyang naipahayag, ito ay gaya ng binigyan ka ng mga piyesa ng
puzzle, at sinimulan mo nang ayusin ang mga ito. Habang dumadami
ang inilalagay mo na mga piyesa ay lalong lumilinaw ang larawan, na
iyong binubuo. Yaon ay totoo tungkol sa kung papaano ipinahayag ng
Diyos ang mas mahalagang kahulugan na nakapaloob sa Ika-anim at
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Ika-pitong mga Selyo. Ito ay makikita kapag tinitingnan ang salaysay
na tungkol sa dalawang selyo na mga ito at kung papaano ang mga
ito naisulat sa unang aklat, kumpara sa kung papaano ang mga ito ay
naging mas malinaw pa sa sumunod na aklat, na naisulat pagkalipas
ng ilan pang mga taon.
Kung babasahin sa unang pagkakataon, ang mga bagay na
nakalahad sa Aklat ng Paghahayag, ito ay nakalilipos at mahirap
maunawaan, ngunit pag tagal-tagal ito ay nagiging mas malinaw.
Pagdating ng panahon, nang maisulat ang pangalawang aklat
ay may karagdagang pang-unawa na para sa dalawang mga selyong
ito. Gayunman, para sa pangatlong aklat na ito, ay mas maraming
kaalaman na naman ang naibigay. Noon ay hindi pa naipakita sa akin
na ang mga kaganapan ng Ika-anim na Selyo ay magpapatuloy pa rin
sa panahon ng Ika-pitong Selyo. May mga kaganapan pa nga ng Ikaanim na Selyo na kasabay ng nasa Ika-pitong Selyo, na magpapatuloy
hanggang sa humantong na sa pagdating ni Cristo.
Kahit nga noong isulat ang pangalawang aklat, isang bahagi na
pinamagatang, “Paghahati ng Pitong Selyo” (Division of the Seven
Seals)ay may sinabi na, “Ang Ika-anim na Selyo (ang kasalukuyang
panahon nang isulat ito) ay may Pitong Kulog na maya’t-maya ay
tutunog sa buong panahon na ito, palakas ng palakas, at magpapatuloy
pa hanggang sa panahon ng Ika-Pitong Selyo.”
Ang hindi ko naunawaan ng husto ay yaong ang Ika-Anim na Selyo
pala ay isang bagay na hindi kinakailangang matapos kapag nabuksan
na ang Ika-Pitong Selyo. Bagkus, sila ay magsasanib at magpapatuloy
na isakatuparan ang kani-kanilang mga propesiya.
“Nang alisin ng Kordero ang Pang-Anim na Selyo, lumindol ng
malakas, ang araw ay nagdilim na kasing itim ng damit na panluksa at
ang buwan ay naging kasimpula ng dugo. Nalaglag mula sa langit ang
mga bituin na parang mga bubot na bunga ng igos kapag hinahampas
ng malakas na hangin. Naglaho ang langit na parang kasulatang
inirolyo...,” (Pahayag 6:12-14)
Ito ay parang kalahati lamang ng sinipi tungkol sa pagbukas ng
selyong ito. Mas maganda kung titingnan muna natin ang sinasabi dito.
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Ang Ika-Anim na Selyo ay binuksan noong ika-11 ng Septiyembre,
2001. Ang lahat siguro sa mundo ay pamilyar sa kasabihan na “9/11.”
Ang pagbubukas na ito ay nag-aanunsyo ng isang pagbabago sa
kalagayan ng panahon, na kung saan ang mga kaganapan ng malaking
kapighatian na darating sa mundo, ang magiging sentro ng lahat ng
mga hinulaang mangyayari.
Ang nangyari sa araw na ito ay hindi lamang ang pagbubukas ng
Ika-Anim na Selyo, kundi pati na rin ang pagsisimula ng Unang Kulog
ng Paghahayag. Marami pang karagdagan tungkol sa Pitong Kulog
ang tatalakayin sa susunod na kabanata.
Ang pagbukas ng selyong ito ay isang babala ng kung ano ang
mangyayari sa buong mundo, sa sandali na dumating na ang oras para
maisakatuparan ang mga kaganapan ng Ika-Pitong Selyo.
Ang Ika-Pitong Selyo ay binuksan na noong ika-14 ng Nobyembre,
2008 at magsisimula nang isakatuparan. Sa petsang ito nagsimula
ang pag-usad ng mga tao at mga bayan tungo sa isang makabagbagdamdaming labanan na mauuwi sa pagbagsak ng ekonomiya ng buong
mundo, at sa pangatlo at pangwakas na digmaang pangdaigdigan. Ang
mga kagimbal-gimbal na kaganapang mga ito ng dulong panahon, ang
magiging lubos na katuparan nitong Ika-Pitong Selyo.
Gayunpaman, ang nangyari sa pagbubukas ng Ika-Anim na
Selyo, noong Ika-11 ng Septiyembre ng 2001 ay isang propesiya na
naisakatuparan. Ito ang kauna-unahang pisikal na kaganapan na hindi
lang nagsisilbing maliit na simula ng kapighatian ng dulong panahon,
kundi isa rin itong senyales ng propesiya ng kung ano ang susunod
na magtutulak sa mundo sa isang digmaang pangdaigdigan — isang
digmaang nukliyar.
Ang lahat ng nangyari sa araw na yaon ay parang isang pangitain
— isang sulyap sa isang propesiya — sa hinaharap ng Estados Unidos
ng Amerika. Kapag naitatag na ang Milenyo, maiisip rin ng mga
tao, na ang pagsikat at paglubog ng Estados Unidos ay nasa gitna ng
propesiya para sa dulong panahon. Isa siya sa sampung nawalang
tribo ng Israel. Isa siya sa mga anak ni Joseph, na si Manasseh. Siya
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ang hinulaang magiging pinakamalakas na bansa sa buong mundo sa
dulong panahon. Siya ay biniyayaan ng Diyos ng malaking kayamanan,
malakas na hukbong sandatahan at pinakamaraming likas na yaman,
na higit sa anumang bansa sa buong panahon.
Dahil sa kaniyang kapalaluan at mga kasalanan, babawiin ng Diyos
ang lahat ng ibinigay Niya sa kaniya. Dito, sa bansang ito ng Estados
Unidos, inilagay ng Diyos ang dalawa Niyang mga huling apostoles. Si
Herbert W. Armstrong ay hindi tinanggap ng pisikal na bansa ng Diyos,
na ginawa Niyang pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Hindi
nito ginawang pinakamalakas ang sarili niya. Imbes na tanggapin
sila bilang mga sugo ng Diyos, sila ay kapwa inusig, siniraan ng puri
at tinanggihan. Ngunit, sa totoo lang, ang tinanggihan ay hindi ang
mga tao, kundi ang Diyos na nagpadala ng mga tao.
Tingnan mo ang nangyari sa araw na yaon ng 9/11. Wala na
sigurong mas kilalang simbolo ng yaman, lakas at kapangyarihan ng
Estados Unidos na hihigit pa sa mga torre ng World Trade Center.
Pitong gusali ang nawasak, at mayroong Pitong Trumpeta sa
Ika-Pitong Selyo. Marami itong sinasabi na mas higit sa nalalaman
ng karamihan.
Ang World Trade Center ay higit na kilala dahil sa kambal na mga
torre nito na may 110 na palapag. Lahat ng mga gusali nito ay nawasak
nang atakihin ito noong ika-11 ng Septyembre, 2001. Ang kambal na
torre na may bilang na 1 at 2 ay kapwa naguho, at ang mga iba (may
bilang na 3,4,5, at 6) ay nasira ng husto kaya giniba na lang pagkatapos.
Ang ika-7 gusali naman ay giniba rin noong hapon na iyon. Ang diwa
ng isang sentro ng kalakalan ng mundo (world trade center) at ang
simbolismo na makikita doon para sa Wall Street at ng pandaigdigang
sistema ng ekonomiya ay dapat maunawaan ng lahat, sapagkat ang
unang mangyayari ay may kinalaman sa pandaigdigang kalakalan, at
kung babagsak ang pandaigdigang ekonomiya, mauunang lumagapak
ang ekonomiya ng Estados Unidos bago alinman sa lahat.
Kahit na yung jet na tumama sa Pentagon ay isang pangitain ng
propesiya, kung ano ang mangyayari sa oras na pakawalan sa Estados
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Unidos ang unang apat na trumpeta ng Ika-Pitong Selyo, dahil may
kinalaman ito, una sa lahat sa kaniyang pagbagsak at pagbagsak ng
pinakamalakas na pwersang militar sa buong mundo.
Narito ang simbolo ng inilarawan sa unang bahagi ng Ika-Anim
na Selyo. Nang gumuguho ang dalawang torre sa itaas, may nakitang
nakakatakot na ulap na bumuka sa itaas ng New York, na parang isang
balumbon na bumuka sa kalangitan at pagkatapos ay nairolyong muli.
Sa loob nito, ang langit ay nangitim nang mawala ang araw. Ang epekto
ng gabok sa ere ay pinapula ang buwan at nawala ang mga bituin. Ang
lahat ng ito ay pangitain ng kung ano ang darating sa buong daigdig,
ngunit ito ay magsisimula sa pagbagsak ng Estados Unidos.
Narito ang huling bahagi ng naitala tungkol sa Ika-Anim na
Selyo: ”...Ang bawat bundok at bawat pulo ay naalis sa kinalalagyan
nila. At ang mga hari sa lupa, mga dakilang tao, mga mayaman, mga
pinunong-kapitan, mga makapangyarihan, ang bawat alipin at bawat
malaya ay nagtago ng kanilang sarili sa mga yungib at sa mga bato sa
kabundukan. Sinabi nila sa mga bundok at mga bato: Bagsakan ninyo
kami. Itago ninyo kami mula sa mukha ng nakaupo sa trono ng Diyos
at mula sa poot ng Kordero. Sapagkat dumating na ang dakilang araw
ng kaniyang poot. Kaya, sino nga ang makakatagal?” (Pahayag 6:14-17)
Oo, sa araw na yaon, 9/11, bawat bayan at bansa, malaki at maliit
(bundok at pulo sa propesiya), ay nadama ang mga pangyayari. Sila
ay nabigla at nahulasan. Ito ay isang pasimula sa panahong iyon, na
ito ay talagang mangyayari sa mga bansa, unang una na sa Estados
Unidos. Oo, ang oras para sa matinding poot ng Diyos ay malapit
nang magsimula. Sino ang makakaligtas? Yaon ang inaanunsyo ng
Ika-Anim na Selyo.

Kabanata 6

KUNG IKAW AY
MAKIKINIG, ANG DIYOS AY
MAKIKINIG

Marami nang nasabi sa aklat na ito, tungkol sa hindi pakikinig ng tao
sa Diyos sa nakalipas na 6,000 taon. Pangita naman kung ano ang
resulta ng kanilang mga napiling gawin, sa mga nakalipas na mga siglo
nang dahil na nga sa ayaw nilang makinig. Nariyan na ang kahirapan,
kalungkutan, gutom, sakit na epidemya, krimen, pang-aapi, kawalan
ng katarungan, digmaan at marami pang iba na tunay na masama.
Sobra na, tama na. Yaon ang tunay na kalagayan sa mundo ngayon.
Ang Diyos ay nagsisimula nang mamagitan para sabihin sa mga tao,
na makalipas ang 6,000 taon, tama na ito!
Mayroon kayang bagay na maaaring mag-udyok sa tao para
magsimula itong makinig sa Diyos? Sa mga nakalipas na taon, yaon
ang isinasagawa ng Diyos, ang dalahin ang mga tao sa punto na sila
ay papayag at handa nang makinig sa Kaniya, para sila ay mailigtas at
magkaroon ng pagkakataon na mamuhay sa isang bagong kapanahunan
para sa sangkatauhan.
Ito ay halos imposible na gawin, sapagkat ang buong kasaysayan
ng tao ay makapagpapatunay na ang tao ay ayaw makinig sa Diyos.
Gayunpaman, mayroong isasagawa ang Diyos upang mabago ang
ganoong saloobin ng tao. Anumang paraan ang gamitin ay magdudulot
pa rin ito ng isang nakakakilabot na kapighatian. Sa dulong-panahon na
ito, ang tao ay magdudulot ng pagkagunaw sa kaniyang sarili, at kung
hindi mamamagitan ang Diyos, ay siguradong pupuksain ng tao ang
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lahat ng buhay sa mundong ito. Nabanggit na ito noon, ngunit kailangan
itong ulit-ulitin sapagkat kailangan itong maintindihan ng lahat.
At bukod pa sa gagawin ng tao sa kaniyang sarili , sa dulongpanahong ito, ang Diyos ay mayroon ding dadalhin na mga malalaking
sakuna sa mundong ito na ang pupuntiryahin ay ang mga labis na
tumatanggi sa Kaniya, na mga may kinalaman sa panlilinlang,
katiwalian, kawalan ng katarungan at kasamaan na nagpapahirap
sa mga pamilya, mga nayon at mga bayan. Isasagawa ito ng Diyos
sa paraan na madarama pa rin ang Kaniyang awa, upang mahikayat
ang mga tao na magbago. Ngunit, marami sa mga maaapektuhan ng
mga kaganapang ito, ang magkakaroon pa rin ng paniniwala na sila
ay hindi tumatanggi sa Diyos, kundi sumusunod sa Kaniya. Subali’t
hindi Diyos ang niyayakap nila. Bagkus,ang niyayakap nila ay ang
mga huwad na paniniwala tungkol sa Diyos, gaya ng tradisyunal na
Cristiyanismo at iba pang mga huwad na kaugalian.
Nakalulungkot mang isipin, ang tao ay hindi maeengganyo na
makinig sa Diyos hangga’t hindi lubusang nawawasak o nawawala
ang lahat ng kanilang pinananaligan o inaasahan. Doon pa lang sila
maaaring magsimulang humanap ng kasagutan at makinig. Ginamit
ang salitang “maaari”sapagkat kahit na bigyan ng Diyos ang tao, ng
lahat na pagkakataon upang makinig sa Kaniya, kailangan pa rin
silang mamili kung gagawin nila ito. Samakatuwid, ang pagpili ng
pagbabago ay nasa kamay pa rin nila. Ipinakita ng Diyos, na ito lang
ang tanging paraan, upang simulan nilang makinig, ngunit marami
pa rin sa kanila ang hindi makikinig.
Kaya, kung ang pera o ang naipon nila ay biglang nawalan ng
halaga, ano ang gagawin nila? Kung namuhunan sila sa mga “stocks
o bonds” at nawalan ito ng halaga, anong gagawin nila? Kung hindi
maihatid ang mga pagkain sa mga tindahan at ang gasolina sa mga
istasyon, ano ang gagawin ng tao? Kung walang ibigay na tulong ang
pamahalaan o ang militar, kung wala nang trabaho, ano ang gagawin
ng tao? Ano ang gagawin ng tao, kung ang kanilang relihiyon ay walang
maibigay na kasagutan, pag-asa o kapayapaan? Ano ang gagawin ng
tao kung wala nang telebisyon, cell phone, internet, facebook,...atbp?
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Maaaring tuluyang mawala ang mga ito sa ilang panig ng mundo o
magkaroon lamang ng paputol-putol na serbisyo sa ibang mga lugar.
Ang tao ang nagdudulot ng sarili niyang pagbagsak ng ekonomiya.
Ang tao rin ang magdudulot ng sarili nitong digmaang pangdaigdigan
— isang digmaang nukliyar. Ngunit, hindi pa rin ito magiging sapat
upang magising sila at makinig sa Diyos. Akala mo siguro ay sapat na ito.
May ilan na magsisimulang makinig, nang dahil sa mga masasamang
gawaing ito, ngunit may ilang daang-milyon o baka ilang bilyon na
katao na hindi.
Hindi papayagan ng Diyos ang lubusan na pagkagunaw ng
sangkatauhan, ngunit hahayaan Niya na maglabanan sila sa isang
digmaang nukliyar na hahantong sa isang pangkalahatang nukliyar
na kumprontasyon. Ipinahayag Niya na sa kaganapang ito pa lamang
ay magiging higit na sa 2.3 na bilyon na katao na ang masasawi. Yaon
ay sariling kagagawan ng tao, at ito ay pahihintulutan ng Diyos. Kung
hindi Niya hahayaan na umabot sa ganitong nakakakilabot na antas
ng pagkagunaw, ang karamihan ng tao sa mundo ay hindi pa rin
makikinig sa Kaniya, kahit na maibunyag na Siya pala ang tunay na
dahilan ng pagwawakas ng digmaang yaon. Totoo, na wawakasan ito
ng Diyos, bago ito lumampas sa bilang na 2.3 bilyon na katao.
Kahit na matapos mamagitan ang Diyos para wakasan ang ano pa
mang paninira na magmumula sa mga nukliyar na armas, na ikinasawi
ng isang-katlo ng buong sangkatauhan, marami pa ring kailangang
mangyari para maitulak ang karamihan ng tao sa isang kakaibang
espiritu — isang espiritu na mapagpakumbaba at handang makinig sa
Kaniyang Tagapaglikha. Ang mundo ay puno ng kapalaluan at hindi
madaling gawin na mapagmapakumbaba. Kaya ito ay mahigpit na
tumatanggi na makinig sa Diyos.
Sinimulan na ng Diyos na panghawakan ang mundong ito.
Magwawakas na ang pangsariling pamamahala ng sangkatauhan.
Ipapadala ng Diyos ang Kaniyang Anak sa isang mundo na naging
mapagmapakumbaba at handa nang makinig. Siya ay magtatatag ng
isang bagong pamahalaan — ang Kaniyang pamahalaan sa ibabaw
ng lupa.
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Anuman ang dapat gawin, upang mapakumbaba ang mundong ito,
sa antas na kinakailangan upang maitatag ang pamahalaang ito ng
walang pagtutol ay mangyayari. Anumang uri ng pagtutol dito ay basta
na lang pupuksain. Ang 6,000 taon na kapanahunan ng pansarilingpamamahala ng sangkatauhan ay tunay na magwawakas, at itatatag
ng Diyos ang Kaniyang matuwid, makatarungan at mahabagin na
pamamahala sa mga tao sa susunod na 1,000 taon.
Hindi na mahalaga, kung ayaw o gusto mo ito o kung ikaw ay
sumasang-ayon o hindi. Ang pangsariling-pamamahala ng tao ay
malapit nang matapos.
Ang tunay na hinahangad ng Diyos na mangyari sa lahat ng
mga ito, ay ang makagawa ng pinakamahusay na paraan, kung
saan ang pinakamaraming bilang ng tao ay maaaring maging
mapagmapakumbaba at magsisimulang makinig sa Kaniya, imbes
na malipol. Ang paglaban sa Diyos at pagtanggi na makinig sa Kaniya
ang siyang naghatid sa tao sa bingit ng pangsariling pagkalipol. Ang
gayung uri ng pagtutol ay malapit nang mawakasan.
Ang Pamamagitan ng Diyos
Ginagawa ng Diyos ang lahat, upang makalikha ng tamang kalagayan,
kung saan mas maramingtao ang maaaring mapagpakumbaba upang
sila ay maging mas handang makinig sa Kaniya. Anu-ano ang mga
bagay na gagawin ng Diyos upang makalikha ng gayung kalagayan?
Ang Diyos ay mamamagitan sa ilang magkakaibang paraan at sa iba’tibang mga pagkakataon, upang mapalaki ng husto ang posibilidad na
mas marami ang magkakaroon ng pagkakataon na magpakumbaba,
para masimulan nilang piliin na makinig sa Kaniya.
Ang lahat ng ito ay may kalakip na hirap at pasakit, sapagkat
wala ng ibang paraan upang magawa na tuparin ang ganitong bagay.
Gayunpaman, ang laki ng pinsala at dami ng mga masasawi ay
lubos na mababawasan, kung ang tao ay tutugon na may tamang
espiritu ng pagpapakumbaba. Isang halimbawa na magpapakita
kung gaano katigas ang puso at gaano kayabang ang tao, ay malaki
ang kinalaman sa kung bakit ang Diyos ay hindi agad mamamagitan
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kapag sinimulan na ng tao ang pagpuksa sa sarili, sa isang puspusan
na digmaang nukliyar.
Kung masyadong mapaaga ang pamamagitan ng Diyos, ang tao ay
babale-walain ang tunay sanang resulta, kung hindi Siya nakialam.
Sila ay mananatili sa kanilang kapalaluan at sasabihin pa nila na
hindi naman nila talaga magagawang puksain ang sangkatauhan.
Hindi sila maniniwala sa katotohanan ng tunay na magiging resulta
— paglipol sa sarili. Kaya alam ng Diyos, kung kailan mamamagitan
upang hindi mawala sa tao kung ano ang totoo. Disidido na ang Diyos,
na Siya ay mamamagitan na, kapag ang pangwakas na digmaang
nukliyar na ito ay makalipol ng isang-katlo ng sangkatauhan. Kahit
magkaganito, marami pa rin ang hindi magpapakumbaba at hindi
aamin sa katotohanan. Ang kapalaluan ng tao ay sobra talaga.
Nang dahil sa hinayaan ng Diyos, na magawa ng tao ang paglipol
sa sarili na magreresulta sa kamatayan ng 2.3 na bilyon na katao,
may mga tutugon at magsasabi na, “Kung gayon, ang Diyos ay hindi
mahabagin sapagkat hindi Niya ito pinahinto nang mas maaga.”
Samantalang pinigilan naman ng Diyos, na may buong awa, ang tao
sa paglipol sa kaniyang sarili. Kung hindi hahayaan ng Diyos, na
maranasan ng tao ang ganito katinding paglipol sa sarili ay hindi nila
masisimulan na magkaroon ng anumang antas ng kapakumbabaan na
magiging makabuluhan. At kung ang tao ay hindi mapagpapakumbaba
at magpapatuloy na tumutol at lumaban sa Diyos, at sa Kaniyang
itinatatag na pamahalaaan na mangingibabaw sa lahat ng bayan, ang
magiging resulta ay kamatayan para sa karamihan. Yaong mga tao na
lalaban sa Diyos, at magpapatuloy sa paninira ng mundo ay lilipuling
lahat. Wala nang negosasyon sa pagkuha ng Diyos ng kapangyarihan
para tapusin ang pangsariling-pamamahala ng tao sa mundo at sa
Kaniyang pagtatatag ng Sarili Niyang pamahalaan para sa lahat ng
bayan.
Para hindi malipol ang buong sangkatauhan, pipigilan ng Diyos ang
malawakang paggamit ng tao ng mga armas na nukliyar; subali’t ang
paraan na gagamitin ng Diyos para maisagawa ito ay napakahalaga at
dapat rin na maintindihan. Muli itong may kinalaman sa kung papaano
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mapapakumbaba ang espiritu na nasa tao, para sila ay magsimulang
makinig at nang sa gayo’y magkaroon ng pagkakataong mailigtas
nang buhay. Ang tunay na mithiin ng Diyos, na higit sa lahat, ay
ang magpakita ng awa sa tao, ngunit may kabuluhan lang ang awa
kung ito’y hihingiin ng tao. Kung sila ay makikinig at maghahangad
na magbago, at magpapatuloy ng buhay sa Milenyo, ang Diyos ay
makikinig. Kung mas marami ang makikinig at maghahangad na
magbago, mas marami rin ang kukupkupin para mabigyan ng buhay
imbes na kamatayan.
Isa pa, ang Diyos ay hindi lamang mamamagitan para pigilan
ang paggamit ng mga armas na nukliyar, kundi pati na rin sa mga
iba’t-ibang pinagkakaabalahan ng mga tao. Ito ay para muli, masugpo
ang kapalaluan ng tao para sila magkaroon ng kapakumbabaan
at makapagsimulang makinig. Yaong gagawin ng Diyos ay hindi
magugustuhan ng mga taong maaapektuhan ng husto, ng Kaniyang
pamamagitan, sapagkat magdudulot ito ng paghihirap.
Nasabi na rin dati, na may hinulaang araw, na kung saan ay ibubuhos
ng Diyos ang inilarawan sa Aklat ng Paghahayag, na Pitong Huling Salot.
Ito yaong gagamitin ng Diyos para patigilin ang digmaang nukliyar.
Nabanggit din na sa pamamagitan ng mga salot na ito ang Diyos ay
“pipinsalain ang mga taong namiminsala sa lupa.” Ang mga salot na ito
ay may kakayahan na pinsalain ang higit pa sa lahat na kayang pinsalain
ng digmaang nukliyar na yaon; bagama’t ang tunay na kakalabasan ng
mga salot na yaon ay sigun sa magiging tugon ng tao sa mga ito.
Gayunpaman sa lahat ng mga ito, ang dakilang layunin ng Diyos
ay ang magpakita ng awa upang mabuhay ang mga tao. Subali’t, ito
ay hindi lamang para sila ay makapagpatuloy na mamuhay sa isang
masama at maruming mundo na gaya ng dati, kundi upang sila ay
mabuhay sa isang bagong kapanahunan ng kapayapaan, kasaganahan,
kasiyahan, may tunay na katarungan at kaligayahan.
Ang Layunin ng Pitong Huling Salot
Unang una, ang layunin ng Diyos na mamagitan, sa pamamagitan ng
Pitong Huling Salot ay upang wakasan ang digmaang nukliyar — upang
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wakasan ang Pangatlong Digmaang Pangdaigdigan o WW III. Ngayon
ay mayroon nang pagkakaiba sa paraan, kung paano gagamitin ang mga
salot, upang mas maraming tao ang magpapakumbaba at maililigtas
na magpapatuloy ng kanilang pamumuhay sa Milenyo. Ito ay naging
posible lamang, dahil sa idinagdag na pitong taon, pagkalipas ng 2012.
Kung pinayagan ng Diyos na magsimula ang WW III, pagkalipas
ng 2008, ang Kaniyang plano para tapusin ang digmaang yaon ay
kailangang matupad sa loob lamang ng isang araw, na sana ay pumatak
sa Pista ng Pentekost, sa taon ng 2012. Yaon sana ay naging isang
nakabibiglang pangyayari, na makapagpapatigil sa mga tao sa kanilang
kinalalagyan, na yayanig sa kanila hanggang sa kaibuturan ng kanilang
pagkatao, at maghahanda sa kanila na makinig sa Diyos. Subali’t, kung
ang tao ay pinagpakumbaba sa loob lamang ng isang araw, napakarami
ng mamamatay at napakalaki ng magiging pinsala.
Ipinapahayag sa propesiya ng Diyos, na ang Ika-Anim na Trumpeta
ng Paghahayag, ang siyang oras na kung saan ang tao ay magkakaroon
ng komprontasyon, na gamit ang kanilang mga sandatang nukliyar.
Nabanggit na rin, na ang labanang ito ay makapipinsala ng ikatlong
bahagi ng mundo at kikitil sa buhay ng ikatlong bahagi ng sangkatauhan
o 2.3 na bilyong katao.
Pagkatapos, ang susunod na trumpeta ay ang Ika-Pitong
Trumpeta, na binubuo ng Pitong Huling Salot, at ito na ang kung
kailan mamamagitan ang Diyos para tapusin ang digmaang yaon.
Sinasabi pa na ang layunin ng mga pangwakas na mga salot na ito, para
sa Kaniya ay “upang pinsalain ang mga namiminsala sa lupa.” Ang
pamiminsalang ito ay darating sa mga tao at mga bayan na lumalahok
at sumusuporta sa digmaang yaon — isang digmaang pumipinsala sa
lupa. Kung ang kaganapang ito, na pagbuhos ng mga salot ay nangyari
noong 2012, malamang na may karagdagang 3.5 na bilyong katao na
mangamamatay sa iisang araw na yaon o baka mas marami pa.
Ang mga kaganapang mga ito, na mangyayari sa bandang
katapusan nitong dulong-panahon, ay dapat katakutan, nang gaya
rin ng malaking baha noong kapanahunan ni Noe, na dapat rin sanang
kinatakutan. Ipatutupad ng Diyos, sa mundong ito ang Kaniyang
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dakilang hatol, laban sa mga yaong sira na ang isipan, para maging
bulag na tumutulong sa pagpinsala ng lupa.
Ngunit, ano kaya kung ang mga salot na ito ay magagamit ng
Diyos sa ibang paraan, na kung saan mas marami ang mabibigyan
ng pagkakataon na mailigtas? Paano kung ang bilang ng mga taong
mamamatay ay maaaring gawing kalahati lamang o mas kaunti pa
dito, kaysa sa bilang sana ng nangamatay kung nangyari ang mga ito
noong 2012? Sa mga katanungang ito, kailangang maunawaan na ang
tanging paraan, upang ang bilang na yaon ay mapapababa ng husto
ay kung “ang mga pumipinsala sa lupa” ay magsisimulang makinig
sa Diyos at titigil sa kanilang mga kasamaan. Yaon ang inihahanda
ngayon ng Diyos, na iaalok sa mga taong, makakaranas at mapipinsala
sana ng mga salot na ito. Gaya ng dati, nasa kanila ang pagpili ng
kasagutan at wala sa kahit kaninong iba pa.
Gaya nang nabanggit na nuon, ang mga salot na yaon ay una sa
lahat, para sa layunin na wakasan ang WW III at para pinsalain ang
mga pumipinsala sa lupa, at ang mga hinulaang mga kaganapang
yaon ay naitakda na at hindi na maaaring baguhin pa. Ngayon ang
Diyos ay may ipinapahayag na namang ibang layunin para sa mga
ibubuhos na salot. Ipinapahayag Niya ang kasagutan sa sumusunod
na katanungan: “Paano kaya maibubuhos sa kakaibang paraan ang
mga salot na ito, upang sila ay maaaring makalikha ng mas malakas
na pagnanasa sa maraming mga tao, o maski sana maging sa isang
buong bayan, upang sila ay maging mapagpakumbaba, magsimulang
makinig sa Diyos at pagkatapos ay tumigil sa kanilang mga kasamaang
idinudulot sa ibabaw ng lupa?”
Sa pag-uunawa kung papaano pinalitan ng Diyos, ang paraan ng
paggamit Niya sa mga salot na ito kapag namagitan na Siya, ang isa
ay maaari nang magsimulang makaunawa ng iba pang mga bagay
na ginagawa at pinapalitan ng Diyos upang makapag-alok sa mas
marami pang mga tao ng pagkakataon na manirahan sa isang bagong
kapanahunan. Gaya ng lagi, ang kinalalabasan ng buhay ng tao ay
kung ano ang kanilang pinili, kaya ang lahat ay nakasalalay sa kung
papaano sila tutugon.
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Sa simula, ibinigay ng Diyos ang petsa ng Pista ng Pentekost ng
2012, para sa pagdating ni Cristo. Ang petsang yaon ay hindi ganap
na naitakda, o kaya’y natatanging araw na maaari Niyang ipadala ang
Kaniyang Anak upang maghari sa ibabaw ng lupa, bagama’t sa loob
ng apat na taon bago ang petsang yaon, ang Iglesia ng Diyos ay umasa
na ito ang tanging petsa ng pagbabalik ni Cristo, kaya nabuhay silang
ganun ang pananalig hanggang sa sumapit na nga ang araw na yaon.
Bunga nito, ang Iglesia ay tinuya ng husto, dahil na nga sa paniniwalang
yaon. Gayunpaman, yaon ang unang petsa na ibinigay sa Iglesia ng
Diyos, tungkol sa pagdating ni Cristo. Anupa’t ang Diyos ay hindi
naman nalilimitahan ng oras, sa pagpapatupad ng mga isinahulang
kaganapan, maliban na lang kung ganap Niyang itinakda ang isang
partikular na bagay, at hindi na ito maaaring bigyan ng karagdagang
panahon o awa. Gayunman, may mga dako sa loob ng kaganapan ng
isang propesiya na may kataliwasan, kung ang tao ay makikinig at
lalapit sa Diyos.
Sa ngayon, mahalaga na malaman, na sa araw ng Pista ng Pentekost
ng 2012, ipinahayag ng Diyos na “sa araw ng propesiya” Niya ibubuhos
ang Pitong Huling Salot.
May isang panahon, mga bandang kalagitnaan ng 2008, na
itinakda ng Diyos na magiging huling araw Niya para magbigay ng
pangwakas na hatol, kung kailan darating si Jesu-Cristo, kung ito ba
ay sa unang petsa na ibinigay Niya sa Kaniyang Iglesia, na sa araw ng
Pista ng Pentekost ng 2012, o pagkalipas pa ng pitong taon, na Pista
ng Pentekost ng 2019.
Mahalaga na maintindihan, na may malaking pagkakaiba kung
papaano ibubuhos ang mga huling salot na yaon, segun sa petsa na
pipiliin ng Diyos para maitatag ang Kaniyang Kaharian sa mundo. Kung
ang mga ito ay ibinuhos sa pangwakas na “araw sa hula” noong Mayo
ng taong 2012, ito sana ay naging napakamapinsalang kaganapan na
ikabibigla at ikayayanig ng mundo, na sa susunod sanang araw ay ang
mundo ay magiging handa nang makinig sa Diyos. Anumang petsa
ang piliin, kapag babalik na si Jesu-Cristo, ang mundo ay magiging
handa nang makinig sa Diyos.
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Kailangan na maintindihan ang gamit ng kasabihan na, sa loob
ng isang “araw sa hula,” sapagkat napakahalaga nito sa mga susunod
nating tatalakayin. Isa lamang itong kasabihan sa mga propesiya,
na may tinutukoy na isang partikular na haba ng isang panahon, na
tanging Diyos lamang ang makakapagbigay ng tunay na haba nito. Ang
mga panahon na ito ay magkakaiba, alinsunod sa layunin at disenyo
ng Diyos, at walang nakakaalam ng tiyak na haba ng isang “araw sa
hula,” na pinag-uusapan, maliban na lang kung ipahayag ito ng Diyos.
Ang pitong-araw na linggo, na ibinigay ng Diyos sa tao ay
nagsasalarawan sa propesiya ng 7,000 taon, kung saan ang isang
“araw sa hula” sa kasong ito, ay isang libong taon. Sa halimbawang
ito, ang ika-pitong araw na Sabado, ay katumbas ng 1,000 - taon na
paghahari ni Jesu-Cristo.
May ilang mga halimbawa na kung saan ang isang araw sa hula
ay katumbas ng isang taon sa tunay na katuparan. Mayroon ding ikapitong Banal na Araw na tinatawag na Ang Huling Dakilang Araw.
Ito ay isang “ araw sa hula,” na nanghuhula ng isang kapanahunan
na binubuo ng 100 na taon, na kasunod ng Milenyo, kung saan ay
may ibinibigay na pangalawang buhay para sa karamihan ng tao na
nangabuhay at nangamatay sa buong kahabaan ng pagkakaroon ng
buhay ang tao.
Anumang kahabaan ng panahon ay maaaring ituring na isang
“araw sa hula” at ang tunay na kahabaan na kailangang ipatupad ng
Diyos ay malalaman lamang matapos Niyang ipahayag ito. Sa kaso ng
Pitong Huling Salot, ang haba ng panahon ng pamamagitan ng Diyos
ang tunay na pangwakas na “araw sa hula” ng pansariling-pamamahala
ng tao sa mundo, ngunit hindi nangangahulugan na ito ay tumagal
ng isang literal na araw.
Ang Pitong Huling Salot sa Naitakdang “Araw sa Hula”
Gaya ng nabanggit, ang “araw sa hula” na itinakda ng Diyos sa taong
2012, bilang pinakaunang petsa na kung saan ay maaaring dumating
si Cristo, ay ang literal na isang-araw o 24 oras, na papatak sana sa
Pista ng Pentekost ng taong yaon.
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Para sa lahat ng dahilan na binabanggit sa kabanatang ito,
napagpasiyahan ng Diyos na pagkalooban ang tao ng karagdagang
pitong taon, bago magsimula ang mga huling yugto ng dulong panahon,
at ang Pista ng Pentekost ng taong 2019 ang susunod na itinakdang
petsa para sa pagbalik ni Cristo sa mundong ito. Sa araw na yaon,
muli siyang tatayo sa Bundok ng Olivo, gaya ng nasa hula sa banal
na kasulatan. Sa paggawa ng pagbabagong ito, ang Diyos ay gumawa
rin ng pagbabago sa tagal ng “araw sa hula” na maisasakatuparan.
Imbes na yaon sana ay tatagal ng 24 oras o isang araw na gaya ng
2012, ang Diyos ngayon ay nagsasabi na ang “araw sa hula” na yaon
ay magiging 50 araw.
Sa araw na simulan ni Jesu-Cristo ang pagbabalik niya sa mundong
ito, siya ay matatanaw sa ibabaw ng atmospera ng mundong ito, at
pagkatapos, ay sisimulan na ng Diyos ang proseso ng pagbuhos ng mga
salot na yaon. Imbes na ibuhos ang lahat ng mga ito sa loob lamang ng
isang araw, isasagawa Niya na ito, sa isang mas mahabang panahon,
na may literal na 50 araw. At bago simulan na ibuhos ang mga salot
na ito, ang 144,000 ay mabubuhay nang maguli.
Ang kaganapang ito, kung saan ay makikita si Cristo sa ibabaw ng
atmospera ng mundo, ay magsisimula sa kalagitnaan ng mga Banal na
Araw ng Pista ng Tinapay na Walang Lebadura. Ito ay siya ring araw
ng pag-aalay ng bigkis na iwinawagayway, na isinasagawa sa templo
taun-taon. Ito ay may pambihirang kabuluhan at pakahulugan na
maidadagdag sa oras ng pagdating ni Cristo, sapagkat binibigyan nito
ng liwanag ang Pag-aalay ng Bigkis na Iwinawagayway sa Kapistahan
ng Tinapay na Walang Pampaalsa at sa pag-alay ng Dalawang Tinapay
na Iwinawagayway sa Pista ng Pentekost.
Ang pag-alay ng Bigkis na Iwinawagayway sa Lumang Tipan ay
nagpapakita na si Jesu-Cristo ang pinaka-una sa mga unangbunga,
at ang pag-alay ng Tinapay na Iwinawagayway sa Pentekost ay
kumakatawan naman sa lahat ng iba pang unangbunga ng Diyos —
ang 144,000.
Si Jesu-Cristo ang pinaka-una sa mga unangbunga ng Diyos at ang
144,000 ang lahat ng iba pang unangbunga ng Diyos. Bagama’t ang
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mga ito ay nabuhay na maguli sa araw ng Bigkis na Iwinawagayway,
hindi sila tutuntong sa lupa hangga’t hindi lumilipas ang 50 araw, na
siyang araw ng Pentekost, at makakasama nila si Jesu-Cristo. Ang
Pista ng Pentekost na yaon ay nagpapahayag na sila ay lubusan nang
tinanggap ng Ama at nahirang na maghahari sa Kaharian ng Diyos
sa lupa, simula sa araw na yaon.
Ang lahat ng ito ay may malalim na kahulugan sa katuparan ng
dakilang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng tao.
Mula noong araw na yaon, nang ialay ang Bigkis na Iwinawagayway,
ang Pitong Huling Salot ay maaari nang ibuhos sa kakaibang paraan
na di gaya ng naisipan noong bago mag- 2012. Ngayon, ang mga salot
na ito ay maaaring magsalitan sa kabuoan ng 50 araw na mga ito, at
talagang ganito nga. Ang bawat isa nito ay maaaring ibuhos sa anumang
oras, sa anumang lugar at kahit gaano katagal at kahit paulit-ulit pa,
kung siya ang mapagpasiyahan ng Diyos.
Ang prosesong ito ay isa lamang sa mga paraan, kung paano makikita
ang hangarin ng Diyos na magkaloob ng awa sa pinakamaraming bilang
ng tao, hangga’t maaari, sa dulong panahon na ito. Ang pamamaraan
ng pamamagitan ng Diyos, sa paggamit ng mga salot na ito, ay patunay
na tinitingnan Niya kung papaano makakapasok ang mas maraming
tao sa Milenyo. Bagama’t magkakaroon pa rin ng lubos na kahirapan
at kamatayan, ang bilang niyaon ay mababawasan ng husto, kung ang
tao ay magpapakumbaba lamang sa Diyos. Ang Diyos ay nagkakaloob
ng dakilang awa sa prosesong ito, sa pagbibigay ng mas malaking
pagkakataon na mailigtas ang buhay ng tao.Kung sila ay hindi
mapapagpakumbaba sa prosesong ito at hindi pa rin magsimulang
makinig sa Diyos, ang mga huling araw na ito ay lubos na magiging
mahigpit na laban sa mga pumipinsala sa lupa, sapagkat ang tao ay
hindi maaaring hindi magpakumbaba, bago bumalik si Cristo.
Ang buong prosesong ito, bagama’t tunay na nakagigimbal at
nakalulungkot, ay para ipamukha sa tao na kinakailangan silang
magbago, magpakumbaba at magsimulang makinig. Kailangan silang
dalhin sa punto na makikita nila ang tunay nilang kalagayan, para
sila makapag-isip na magbago.
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Ngunit, uulitin natin, sa proseso ng paggamit ng mga salot na ito,
ang laki ng magiging pinsala ay nakasalalay pa rin sa magiging tugon
ng mga pumipinsala sa lupa. Kung sila ay hindi magpapakumbaba,
walang magagawa kundi sila ay lipulin at ang kanilang magiging bilang
ay maaaring humigit sa 3.5 na bilyon na katao. Ang panahong ito ng
pagbuhos ng mga salot ang magiging huling pagkakataon ng tao, upang
magsimulang makinig sa Diyos. Ang Diyos ay laging nagpapasensya
at tunay na maawain. Ang tao ang siyang tumanggi na makinig sa
Kaniya, at siyang tunay na naghahanap ng sariling kamatayan.
Ang mga Bayan na Nangangatog sa Takot
Sa araw na bumalik si Cristo sa atmospera na nasa ibabaw ng lupa,
ang 144,000 ay mabubuhay na maguli upang makasama niya. Ang
kaganapang ito ay matutunghayan ng buong mundo. Ipapakita ng
Diyos ang ilang aspeto ng kaganapang ito na nangyayari sa espirituwal,
sapagkat si Jesu-Cristo ay espiritu at ang 144,000 na mabubuhay na
maguli na makakasama niya ay mabubuhay na maguli bilang mga
espiritung nilalang. At dahil sa sila ay espiritu, hindi sila makikita ng
tao, maliban na lamang kung may may ipapakitang pisikal na aspeto
nito ang Diyos.
Ang pisikal na pagtatanghal na ito, ay gaya ng inilarawan sa Aklat
ng Paghahayag habang ito ay espirituwal na nagaganap, isang dagat
na kristal na nagliliyab. Ang sukat nito ay lubhang malaki, na may
kinang na nakasisilaw at iba’t-ibang kulay na parang sumasayaw sa
buong kahabaan nito. Ito ay mistulang nakatigil sa kinalalagyan ng
may katagalan, mas mataas lang ng bahagya sa atmospera ng mundo
habang ang mundo’y umiikot sa ilalim nito.
Sa natatanaw ng tao sa lupa, nakikita nila itong bagay na nakasisilaw
ang kinang at may kalakihan ang sukat, ngunit hindi nila matanto
kung ano nga ba ito. Wala silang kagamitan para sukatin ang laki
o hugis nito. Ito ngayon ay nagdudulot ng takot at pangangamba,
sapagkat hindi nila maunawaan ang kanilang natutunghayan.Sa laki
ng kanilang takot at pagkabigla, ang mga bayan na nakikipagdigmaan,
laban sa isa’t-isa ay titigil sa kanilang pakikipaglaban.
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Ang tanging bagay na naiisip ng karamihan sa puntong ito ay
ang kanilang natutunghay-an ay isang pagsalakay; ang mga bayan
ay kailangang magkaisa at magtulong-tulong upang labanan ito,
kung gusto nilang iligtas o ipagtanggol ang kanilang sarili. Biglang
isinantabi ang WW III o digmaang pandaigdigan, habang kanilang
pinaghahandaan ang sa tingin nila ay isang pagsalakay. May mga
naniniwala na ito ay isang pagsalakay mula sa ibang planeta, at may
iba namang naniniwala na ito ay isang pagsalakay ng anti-cristo.
Yaong mga nakababatid ng nilalaman ng aklat na ito ay nabalaan
na ng tungkol sa kanilang matutunghayan sa langit, at marami na rin
ang nakakaalam ng petsa kung kailan ito magaganap. Wala na silang
maibibigay na katwiran at kailangan nilang mamili kung paniniwalaan
pa rin nila ang huwad na iglesia, at labanan ang sinasabi nitong
pwersa ng anti-cristo na pumarito upang puksain ang sangkatauhan
o paniniwalaan kaya nila ang nararamdaman na ng karamihan — na
ito nga ay totoong galing sa Diyos na Maykapal.
Ang mga ito ay may pagkakataon na tumugon agad at gawin kung
ano ang nararapat, tungkol sa nasimulan na nilang paniwalaan na
katotohanan, at kung hindi ay mabilis nilang mararanasan ang hirap na
idudulot ng Unang Salot. Ang salot na yaon ay malinaw na inilarawan
sa propesiya: “At nagkaroon ng mahahapdi at nakapandidiring pigsa
ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa larawan nito.”
(Pahayag 16:2) Ang salaysay na ito tungkol sa unang salot ay may
pinatatamaan na partikular na grupo. Hindi ito para sa mga rehiyon
ng Rusya, Tsina at kanilang mga kasamahan.
Alam na ninyo kung anong grupo ang tinutukoy dito. Ang
pinatatamaan dito ay yaong sampung bansa sa Europa na nagsanib
mula sa Unyon ng Europa. Sa mga oras na ibinuhos ang Unang Salot,
na agad na sumunod nang matunghayan ang pagdating ni Cristo,
binigyan sila ng Diyos ng malaking pagkakataon na magsimulang
makinig sa Kaniya, at kung sila ay hindi tumugon, marami sa kanila
ang papatayin ng salot na ito. Hindi ito magiging maliit na bilang,
sapagkat libu-libo agad ang papatayin nito. Maaaring lumampas ng
sampung milyon na katao ang mangamamatay, mula pa lamang sa
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salot na ito kung ang karamihan ng mga tao sa unyon ng sampung
bansang ito ay mananatiling matigas at laban sa Diyos.
Kung hindi makikinig ang mga tao, matapos ibuhos ang salot na
ito, sila ay makakaranas ng hirap na magmumula sa Ikalawang Salot,
pagkatapos ay sa mga susunod pa dito, hanggang sa sila ay matutong
tumugon ng tama.
Ang Unang Salot ay una sa lahat, para sa mga sumuporta sa Hayop,
sa mga nakalipas na siglo, lalung-lalo na sa anim na muling pagkabuhay
ng pananakop ng mga taga-Europa, magmula kay Justinian noong
taong 554 A.D. Ang salot na ito ay para sa mga yaong “sumamba sa
larawan nito”[ang Hayop]. Ito ay patama, lalung-lalo na sa Alemanya,
na siyang namumuno nitong panghuling pagsasanib ng sampung bansa
ng Europa. Ito ay patama rin sa mga iba pang mula sa Europa na may
taglay na “tatak ng hayop” na dala ng kanilang mahabang kasaysayan
ng pakikisanib sa relihiyon ng sampung mga bansang ito.
Ito ay tungkol lamang sa tatak o palatandaan ng dakilang huwad
na sistema ng relihiyon simula noong ito ay maitatag, na siyang naging
pangunahing tatak o marka nito, na nagpapakilala na ito ay kakaiba
sa pangunahing tatak ng mga kasapi sa tunay na Iglesia ng Diyos. Ang
tunay na Iglesia ng Diyos ay laging nagtataglay ng palatandaan ng
ika-pitong araw ng Sabado (Sabbath) na sinusunod mula sa paglubog
ng araw sa araw ng Biyernes (ika-anim na araw ng linggo) hanggang
sa paglubog ng araw sa Sabado (ika-pitong araw ng linggo). Ang
dakilang huwad na iglesia na tumayo noong taong 325 A.D., ay may
pinagtibay na sarili nitong palatandaan, at yaon ay ang unang araw
ng linggo — Linggo ang kanilang araw ng pagsamba.
Sa mga nagsilakihan, sa nakalipas na tatlumpu hanggang
apatnapung taon sa iba’t-ibang mga bansa ng mundo ay maaaring
mahirapan na maintindihan ang pagkakaiba nitong ika-pitong araw
ng pangilin o Sabbath, sa huwad na pagsunod, na sa unang araw
ng linggo, o sa Linggo. Noong mga taon, sa huling banda ng 1970’s,
marami sa mga taga-Europa ang nagpalit ng kalendaryo na dati na
nilang ginagamit sa nakalipas na ilang siglo. Gayunpaman, hindi
nagbago ang mga kalendaryo na ginagamit sa ibang bansa tulad ng
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Estados Unidos, na nagpapakita ng tamang kaayusan ng linggo, na
nagsisimula sa unang araw, na Linggo. Ang ika-anim na araw ay
Biyernes, at sinundan ng ika-pitong araw na Sabado (ang tunay na
Sabbath ng Diyos).
Ang pagbabago sa kalendaryo ng Europa, ay ginawang Lunes ang
unang araw ng linggo. Sa ganitong paraan ay maipapakita nila na
Linggo, ang ika-7 araw ng linggo, at ang tunay na Sabbath o Sabado
ay naging ika-6 na araw ng linggo. May malaking panlilinlang na
isinagawa dito. Gusto nilang palabasin na ito ay ginawa nila upang
simulan ang isang linggo, na kadalasan ay may limang araw ng trabaho,
sa unang araw ng trabaho, na araw ng Lunes. Sa katotohanan, ang gusto
lang nilang palabasin ay Linggo, ang Sabbath. Ngayon ay maipapakita
nila sa kalendaryo, na ang ika-7 araw ng linggo ay Linggo. Maraming
mga bansa, na naimpluwensyahan rin ng dakilang simbahan sa Europa,
ang sumunod sa kalendaryong ito na nagpapakita na ang ika-7 araw
ng linggo ay Linggo.
Kaya ang Nagkaisang Europa, na may taglay na “tatak ng hayop”
[mark of the beast], o Linggo, ay magkakaroon na ng mas malaking
pagkakataon na makinig sa Diyos at sa gayon ay mabuhay. Dapat nating
alalahanin, na kung nakabalik si Cristo noong taong 2012, ang lahat
ng mga salot ay ibinuhos sana sa araw na yaon, para “pinsalain ang
mga pumipinsala sa lupa.”
Mahalaga rin na maunawaan, na ang karamihan sa mga bayan sa
mundo ay madadamay sa panghuling digmaang ito, at yaon ay magkakatotoo kahit na anumang araw bumalik si Cristo. Ang malalawak na mga
rehiyon ng Aprika, Timog Amerika, Sentral Amerika, entiro na Gitnang
Silangan, Silangang Europa at mga bayan ng Asya ay makakasama
sa pagtataguyod ng digmaang yaon at sila ay makakaranas ng ilan o
lahat ng mga salot na ito, na ibubuhos sa kanila ng Diyos.
Ang Pagkakataon ng mga Bayan at ng mga Tao na Mailigtas
Ang pagkawasak o pinsala na maidudulot ng mga salot na ito, ay may
pag-asa na ngayong mabago. Ang kalakhan ng pinsalang yaon ay hindi
pa naitatakda na gaya sana noong taong 2012, kung saan ang pinsala
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ng lahat ng pitong mga salot na yaon ay magaganap sa loob lamang
ng isang araw. Ang kalakhan ng pinsala ay maaari nang mabawasan
kung ang mga bayan at mga tao ay magsisimulang makinig sa Diyos.
Kung ang ilan sa mga bansang ito ay magsisimulang makinig at
ang mga tao ay magsisimulang baguhin ang kanilang buhay bago si
Cristo ay makita sa langit, sa ibabaw ng atmospera ng mundo, sila ay
magkakaroon ng malaking pagkakataon na mailigtas ng maaga. Kung
ang mga tao, lalo na ang mga pinuno ng mga bansa ay magsisimulang
makinig sa Diyos, kahit kailan pa yaon, sila rin ay sisimulan na
pakinggan ng Diyos.
Ang konteksto ng yaong mga magsisimulang makinig ay
nangangahulugan na sila ay nagpapakumbaba sa Diyos at nagpapakita
ng tunay na hangarin na magsimulang makinig sa Diyos at gumawa ng
pagbabago sa kanilang buhay.Kung sila ay magsisimulang tumawag sa
Diyos at titigil sa kanilang kasamaan, at hihingi ng Kaniyang tulong
at kapatawaran, Siya ay makikinig sa kanila.
Subali’t may mga tao at mga bansa na lubos na ang kasamaan
sa kanilang isipan, kaya alam mo nang ang karamihan sa kanila ay
hindi magbabago at magpapakumbaba, gaya noong kapanahunan ni
Noe. Ang ilan sa mga bayan na yaon ay magiging halos lubusan na
mawawasak.
Ang isa sa mga lugar na kung saan ay maaaring magkaroon ng
pinakamalaking pagbabago, na dulot ng pagkakabinbin ng kaganapan
ng mga propesiya nang pitong taon, ay ang Europa. Ang rehiyon na ito
ng mundo, ay magkakaroon na ngayon, ng ilan sa mga pinakamalaking
pagkakataon, na mabawasan ng husto ang sarili nitong laki ng pinsala
at dami ng mga taong mamamatay. Kung marami sa mga pinuno ng mga
bansang ito ay magsisimulang makinig sa Diyos, sila ay makakatulong
na magligtas ng ilang daang-milyon na mga buhay, kasama na rin ang
sarili nilang mga pamilya. Kung sila ay tatanggi, ang kanilang mga
pamilya ang ilan sa mga magiging una na makakaranas ng hirap.
Hindi lamang kinakailangan ng Europa na magsimulang makinig
sa Diyos ng maaga, kundi kinakailangan rin nilang magsimula na
manindigan laban sa yaong may kagagawan ng kung bakit sila ay
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nanatiling bulag sa mga nakalipas na siglo. Simula ng pag-angat ng
Imperyo Romano sa ilalim ni Constantino, at ang kaniyang pagtatag
at pagsuporta ng iisang relihiyon para sa buong imperyo, ang relihiyon
na yaon ay lumaganap sa Europa, sa taglay nitong malakas na
kapangyarihan at sa panlilinlang. Kailangan na madaliin ng Europa
ang pagsira sa impluwensya niyaon, at ibunyag ang katotohanan, na
ito ay isang huwad na relihiyon. Yaon ay nangangahulugan na ang
dakilang huwad na babae (ang iglesia Katoliko) at ang kaniyang mga
anak na dalaga (mga iglesia na galing sa kaniya) na nanlinlang sa mundo
sa pamamagitan ng huwad na relihiyon ay kailangan nang wakasan.
Ang Rusya at ang mga kalapit nitong bansa ay may pag-asa rin na
malaki, na sila ay mapagpapakumbaba at magsisimulang makinig sa
Diyos, subali’t malamang na hindi ito mangyari hangga’t hindi pa
nasimulan ang pagbilang ng 50 araw at naibuhos na ang mga Pitong
Huling Salot. At laging sila lamang ang makapipili na gawin ito.
Ang hangganan o masasaklawan ng mga salot na ito, kapag
ibinuhos na sa mundo ay nasa kamay pa rin ng bawat bayan o bansa,
lalung-lalo na sa pamunuan nito at maging sa mga tao na rin nila. Kung
ang Europa at Rusya ay magsisimulang makinig at tatapusin na ang
malaking pinsala na ginagawa nila, simula pa noong mag-umpisa ang
Pangatlong Digmaang Pangdaigdigan o WW III, at kung marami sa
kanila ang magsisisi sa mga kasamaang, hinayaan nila sa kanilang mga
buhay, ang Diyos ay magsisimula na makinig sa kanilang pananawagan.
Ito ay totoo para sa alinmang bayan o tao sa mundo, pero ngayon, may
mga rehiyon na ng mundo na magkakaroon ng mas malaking pag-asa
na maisagawa ito kaysa noong bago mag- 2012.
Ang malungkot nito ngayon, wala pang pangitain na ni-isang
muslim na bansa ay papayag na makinig sa mga nakasulat sa aklat
na ito. Mayroon pa ngang dalawang bansa noon, na hindi man lang
pinayagan na makapasok sa kanila, ang dalawang aklat na naunang
nailathala noon, bagama’t hindi nila napigilan ang paglabas ng mga
ito sa internet. Ngunit ito ay nagpapahiwatig ng lalim ng kanilang
paniniwala, laban sa anumang ibinigay ng Diyos ni Abraham na
naisulat sa aklat na ito. Kung ang mga bayan na ito ay magpapatuloy
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na tumanggi hanggang sa katapusan at hindi makikinig sa isusugo ng
Diyos sa kanila, malamang ay sila ang makakaranas ng pinakamatinding
kahirapan sa lahat ng mga bansa.
Ang Tsina, India at iba pang mga bansa sa Asya, ang mga
makakabilang sa mga pinakamahigpit na lalaban sa Diyos, at sila rin
ang magdudulot ng pinakamalaking pinsala sa mundo sa kanilang
pakikidigma sa WWIII. Ang ilan sa mga ito ay dati nang tutol sa Diyos,
at ang karamihan ay tatanggi sa Kaniya, kaya malamang na sila ang
magtatamo ng pinakamalaking pinsala at kamatayan mula sa Pitong
Huling Salot. May mga mangilan-ngilan na rehiyon at mga tao sa mga
bansang ito, na may pag-asang makinig at dumulog sa Diyos, at kung
ito ay gagawin nila, sila ay bibigyan ng Diyos ng proteksyon, habang
sila ay nasa gitna ng pagkagunaw. Ang Diyos ay makapangyarihan
sa lahat, at kaya Niyang iligtas ang sinuman na dudulog sa Kaniya na
ganap ang pagpapakumbaba.
Papaano Matutupad ang mga Hula o Propesiya
Maraming paraan ang Diyos kung papaano Niya maipatutupad ang
mga propesiya na naitala sa Kaniyang banal na kasulatan. Higit
sa ikatlo ng banal na kasulatan ang tungkol sa mga kaganapan ng
propesiya, at halos 90 por siento niyaon ay tungkol sa hula ng dulong
panahon na ito. Ang malaking bahagi ng mga propesiya sa dulong
panahon, ay tungkol sa Iglesia ng Diyos, bagama’t ang Iglesia ng
Diyos mismo ay walang alam tungkol dito, hanggang sa nangyari ang
Apostasya o Pagtaliwakas.
Sa dami ng mga hulang ito sa banal na kasulatan, na tungkol
sa katapusan ng pansariling-pamamahala ng tao at sa pagtatatag
ng Milenyo ay malinaw na nagpapahiwatig ng kung anong uri ng
kahalagahan ang ibinibigay ng Diyos sa mga kaganapan na hahantong
sa pagbabalik ng Kaniyang Anak. Kaya sa katunayan, ang panahon na
ito, na iyong kinabubuhayan ang siyang pinakamahalagang panahon
sa kasaysayan ng tao.
Ang propesiya o hula ay isa sa mga bagay na pinag-iisipan ng tao,
sinusubukan na alamin kung ano ang ibig sabihin o kung paano ito
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maisasakatuparan. Kadalasan, ang isang bagay na binanggit tungkol
sa isang propesiya, ay inaakala ng tao na nangangahulugan, na hindi
na ito maaaring baguhin sa anumang paraan o dili kaya’y kailangan
itong mangyari sa isang partikular na paraan lamang. Hindi ito totoo.
Ang Diyos ay maraming paraan kung papaano Niya tutuparin ang
Kaniyang sariling salita, at ang tanging paraan para malaman kung
ano ang ibig sabihin ng isang hula, ay sa pamamagitan ng ipinapahayag
ng Diyos sa sarili Niyang mga propeta.
Kapag ang Diyos ay may itinalang propesiya sa banal na kasulatan,
may itinala Siya na bagay na Kaniyang ipatutupad. “Papaano”
Niya ito ipatutupad ay hindi laging nakatakda. Walang nag-iisang
paraan kung papaano ito maisasagawa, bagama’t hindi ganito ang
paniniwala ng karamihan. Ngunit, mayroong mga kataliwasan, at
isang halimbawa nito, ay ang hinulaan na tungkol sa Mesiyas at ang
kaniyang pagdating sa unang pagkakataon, bilang Paskuwa (Passover)
ng buong sangkatauhan. May mga partikular na bagay na tungkol kay
Jesu-Cristo na isinakatuparan ng Diyos sa eksaktong mga detalye,
na walang pagbabago o pagkakaiba, sa kung kailan o kung papaano,
naisakatuparan ang mga bagay na yaon.
Gayunpaman, kadalasan mayroon lamang isang pangkaraniwan
na balangkas, na ibinibigay ang Diyos para sa katuparan ng mga
propesiya. Yaon ay ipatutupad ng Diyos, na gaya ng pagsunod sa isang
plano kapag nagtatayo ng isang gusali. Ang pangunahing straktura
o balangkas ay kailangang sundin, ngunit maraming mga detalye na
maaaring palitan o dagdagan.
Sa hula o propesiya, may mga detalyeng napapalitan kung minsan,
na hindi naman nakakaapekto sa pangunahing straktura ng isang
partikular na aspeto ng isang propesiya. Ito ay lalong totoo kung ang
isang partikular na layunin ng isang hula ay nakatali sa iba’t-ibang
kalagayan na nakasalalay sa tugon ng tao. Ang tugon na yaon ay may
kinalaman sa pagpili nila; kung sila ay makikinig sa Diyos o hindi.
May ilang halimbawa nito, na makakatulong sa inyo.
Noong panahon ni Noe, binigyan ng Diyos ang tao ng 100 taon,
na kung saan ay nakapagpasiya sana sila na makinig sa Diyos kung
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ito ang gusto nila. Alam na ng Diyos na ang kanilang pag-iisip ay
masyado nang naging masama, kaya wala nang makikinig, ngunit
binigyan pa rin sila ng pagkakataon. Pinili nilang huwag makinig.
Sinabi ng Diyos kay Noe kung ano ang mangyayari pagdating ng baha,
at ang katotohanan na magkakaroon ng baha ay hindi na maaaring
baguhin sapagkat alam na ng Diyos ang antas ng kasamaan na umiiral
sa isip ng tao.
Sa panahon na nagbigay ng babala sa tao, si G. Herbert W.
Armstrong, na lampas 50 taon, walang tunay na nakinig maliban
sa mga tinawag ng Diyos na naging bahagi ng Kaniyang Iglesia.
Maliwanag na ipinakita ng Diyos ang katigasan ng ulo ng tao, na ayaw
makinig sa Kaniya. Kapag dumating ang oras, na ang tao’y gumagawa
na ng pamiminsala o paglipol sa sarili, o ang Diyos ay namamagitan na
at pinaparusahan na ang tao, ay saka pa lang ang mga ito papayag na
makinig sa Kaniya. Gayunpaman, marami pa rin ang magmamatigas
at hindi makikinig, kahit na ano ang mangyari.
Yaon ang dahilan kung bakit abala ang Diyos sa paglikha
ng pinakamagandang kalagayan na makapagbibigay sa tao ng
pinakamalaking pagkakataon na magpakumbaba at makinig sa Diyos.
Ang prosesong yaon ay may dalawang sangkap: ang pamiminsala na
gagawin ng tao sa kaniyang sarili, at ang pinsala na manggagaling sa
Diyos. Ang lahat ng mga itong nakakapinsalang mga kaganapan ay
makakatulong ng labis upang mapagpakumbaba ang mga tao, sapagkat
ito lamang ang tanging paraan na makakatulong sa tao na magbago,
para siya ay masalba.
Ang paraan na isinasagawa ng Diyos ang tanging paraan upang
mabigyan ang pinakamalaking bilang ng tao ng pagkakataon na
makapagpakumbaba, nang sa gayon ay maisipan nilang makinig sa
Diyos. Ito ay hindi magiging madali, sapagkat magkakaroon ng lubos
na pagdurusa at kamatayan. Nakalulungkot mang isipin, ngunit ito
lang ang tanging paraan upang maparating ang kapanahunan ng
Milenyo, na kung saan ang tao ay gugustuhin ang ipinagkakaloob ng
Diyos sa kanila, at tunay nang tatalikuran ang mga gawi ng tao, na
walang idinulot kundi kapighatian.
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Kaya uulitin natin, may mga propesiya na ganap nang nakatakda,
tulad ng halimbawa na inihayag ng Diyos na magkakaroon ng nahulaang
balangkas para sa dulong panahon, kung saan ay magkakaroon ng
samahan ng sampung bansa, na may malakas na pwersang militar,
na siyang magiging ika-pito at pangwakas na pagkabuhay sa Europa.
Ang balangkas ng propesiyang yaon ay hindi na magbabago. Pitong
pagkabuhay (ng imperyo) sa Europa ay itinakda ng Diyos na matutupad
sa loob ng ilang siglo. Ang mga ito ay ganap. Sa huling pagkabuhay,
ay magkakaroon ng sampung bansa sa Europa na magsasama-sama
ng maikling panahon habang sila ay nakikipagbaka sa Pangatlong
Digmaang Pangdaigdigan. Ang propesiya na yaon, ay isang balangkas
na hindi na magbabago at magaganap ng gaya ng sabi ng Diyos.
Si Jesu-Cristo ay babalik sa mundo at tatayo sa bundok ng Olivo
sa araw ng Pista ng Pentekost. Yaon ay hindi maaaring magbago.
Sa pagdating ni Jesu-Cristo, may 144,000 na mabubuhay na
maguli upang makasama niyang maghari sa Kaharian ng Diyos, at
ang propesiyang yaon ay nakatakda na at hindi na maaaring baguhin.
May mga Propesiyang Maaaring Magbago
Alam na natin, na ibubuhos ng Diyos ang Pitong Huling Salot, kapag
natunghayan na ang pagdating ni Cristo sa kalangitan, sa ibabaw ng
atmospera ng mundo. Ang kaganapang yaon ay naitakda na at hindi
na magbabago. Ngunit ang hangganan ng kasunod nitong pinsala
at kung gaano ito katagal ay maaaring magbago, sapagkat hindi
naman ito naitakda. Sa lahat ng mga kasong ito, anumang pagbabago
ay nakasalalay sa tamang pagtugon ng tao sa Diyos — kung sila ay
makikinig o hindi sa Kaniya.
Ang hula tungkol sa Pangatlong Digmaang Pangdaigdigan,
WWIII ay nakatakda na. Ang hangganan ng pinsala na dulot ng
tao ay nakatakda na, sapagkat hahayaan ng Diyos na gamitin ng tao
ang mga armas na nukliyar na kanilang nilikha. Ang dahilan nito
ay upang kilalanin ng tao, na kung hindi mamamagitan ang Diyos,
ay lilipulin ng tao ang kaniyang sarili. Kung hindi ito mangyayari,
ay hindi makikita ng tao ang kakayahan niyang puksain ang sarili.
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Higit sa 2.3 na bilyong katao ang mamamatay nang dahil sa armas na
nukliyar. Ito ay nakatakda na, at kung hindi mamamagitan ang Diyos
ay walang maiiwang buhay sa mundong ito.
Kanina, nang banggitin ang iba’t-ibang rehiyon ng mundo at mga
bansang maaapektuhan ng Pitong Huling Salot, hindi nabanggit ang
Estados Unidos ng Amerika, at maaaring mayroong mga nagtataka.
Ito ay dahil sa ang Pitong Huling Salot ay magmumula sa Ika-Pitong
Trumpeta ng Paghahayag. Sa pagsapit ng oras na tumunog na ang
Ika-Lima hanggang Ika-Pitong Trumpeta ng Paghahayag, ay wala
na ang bansang Estados Unidos.
Nakatakda na ang Pitong Trumpeta ng Paghahayag, at ang Estados
Unidos ay babagsak dulot ng unang apat na mga trumpeta. Yaon ay
hindi na magbabago. Gayunpaman, ang hangganan ng pagkagunaw
na mula sa mga apat na trumpetang ito ay maaaring magbago. Ito
ay isang halimbawa ng kung saan ang pinakamahalagang sanhi
ng pagbabago sa isang propesiya ay maaaring mangyari, at uulitin
natin, ang laki o sukat ng pinsala ay segun sa dami ng makikinig at
magsisimulang magbago.
May isang kwento na kilala ng tao, na nagpapatunay na maaaring
magbago ang isang propesiya. Marahil ay marami na ang nakarinig
sa kwento ng isang propeta ng Diyos, na nagngangalan na Jonah at
kung papaano niya sinubukang takbuhan ang responsibilidad na
ibinigay sa kaniya ng Diyos, na ipahayag ang propesiya na laban sa
lungsod ng Niniveh na dulot ng sarili nilang kasamaan. Ipinahayag
ng Diyos sa Kaniyang propeta, kung ano ang gagawin Niya sa lungsod
ng Nineveh, at si Jonah ang maglalahad nito sa kanila.
Datapuwa’t, si Jonah ay lumulan ng barko at nagtangkang takbuhan
ang kaniyang responsibilidad. Nang sila ay nasa dagat na, ang Diyos ay
lumikha ng isang malakas na bagyo at nalagay sa panganib ang barko.
Makalipas ang kaunting oras, ang tripulante ng barko ay nagtungo sa
kaniya at sila ay kumbinsido na siya ang dahilan kung bakit may malakas
na bagyo. Kaya, itinapon nila si Jonah sa dagat at kumalma na ang alon.
Ito ay isang kwento na mahirap paniwalaan ng ibang tao, ngunit
totoo itong nangyari. Ang Diyos ay may hinandang malaking isda na
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lumunok kay Jonah at siya ay nanatili sa loob ng bituka ng isda ng
tatlong araw at tatlong gabi. Ito ang kwento na tinutukoy ni JesuCristo nang sabihin niya na siya’y mananatili sa loob ng bituka ng lupa
(libingan) ng eksaktong ganoon din katagal na panahon.
Hindi nagtagal at dumulog agad si Jonah sa Diyos, upang siya
ay iligtas, at kaniya na ring natanto ang nagawa niyang kasalanan.
Nilalarawan sa salaysay na ito, kung papaano nabalot ng damongdagat ang kaniyang ulo at kung paano siya laging tinatamaan ng tubig.
Kaya, saan man siya napasiksik sa loob ng bituka ng malaking isda,
siya ay nakakahinga ngunit ang asido sa tiyan ng isda ay pinapuputi
ang kaniyang balat.
Pagkalipas ng tatlong araw na yaon, si Jonah ay iniluwa ng
malaking isda sa pampang ng Nineveh. Minsan pa, sinabihan ng Diyos
si Jonah na balaan ang mga tao at iparating sa kanila ang propesiya
na ibinilin Niya sa kaniya noong una pa. Kaya, sinimulan na ni Jonah
na maglakbay patungo sa sentro ng lungsod, na mga isang araw na
paglalakbay ang layo. Sa laki ng lungsod na ito ay aabutin ka ng tatlong
araw bago mo malakbay ang kahabaan nito.
Ang nakakagulat sa lahat nito, ang Nineveh ay may mga kagawian
sa kanilang relihiyon o pagsamba, na gumagamit ng imahen ng isda,
at partikular pa ay ulo ng isda. Nang malaman ng mga tao na siya ay
iniluwa ng malaking isda sa may pampang, at nakita nila na namumuti
ang kaniyang balat, si Jonah ay naging sikat at napabalita sa buong
lugar, pati na rin ang propesiya ng Diyos na kaniyang ipinahayag sa
kanila.
Si Jonah ay naglakbay ng isang araw sa Nineveh, kung saan niya
ibinigay ang babala. Sinabi niya sa mga tao, na siya ay isang propeta
ng Diyos, na may babala na galing sa Kaniya. Sinabi niya, na dahil sa
kanilang kasamaan, sila ay pababagsakin sa loob ng 40 araw.
Ang mga tao ay nadala ng takot, at naniwala sa mga pinagsasabi
ni Jonah. Nang marinig ng hari ng Nineveh ang babala ni Jonah, siya
ay bumaba sa kaniyang trono at nagsimulang mag-ayuno at humingi
ng awa sa Diyos. Nagbigay siya ng utos para sa lahat, na dapat silang

MANGHULA LABAN SA MGA BANSA

261

mag-ayuno, walang kakain at iinom, maging tao o hayop. Sinabihan
rin sila ng hari na talikuran ang kasamaan at karahasan.
Tinapos ng hari ang kaniyang utos sa pagsabi ng “Sino ang
makakapagsabi, na baka sakali ay mapawi ang poot ng Diyos sa atin,
at tayo ay hindi mapahamak. Ang mga tao ay nagpakumbaba at sinunod
ang utos ng hari. Pagkatapos, pinakinggan ng Diyos ang kanilang
panalangin at binawi ang naunang hatol para sa kanila.
Ito ay isang napakagandang halimbawa kung paano nagpadala
ang Diyos ng isang propeta upang manghula laban sa mga tao, at
sila’y nagpakumbaba, nakinig, at nagsimulang talikuran ang kanilang
kasamaan. Kung hindi sana, sila ay papabagsakin. Yaon ay isang
propesiya na nabago, sapagkat ang kalalabasan ay nakasalalay sa tugon
ng tao, at lahat ng ito ay bunga pa rin ng dakilang awa ng Diyos. Ito
pa rin yaong awa na ipinagkakaloob ng Diyos sa buong mundo, para
sa mga makikinig sa Kaniya.
Ang Pagkakataon na Makinig
Mainam sana kung ang mga tao ng Alemanya ay mag-uukol ng pansin
sa kwentong ito, sapagkat marami sa kanila ang mga tunay na inapo
ng sinaunang Nineveh. Kung sila ay makikinig sa Diyos, sila ay muling
makahihingi ng Kaniyang awa (gaya ng Nineveh), at Siya’y makikinig.
Para lamang nagtanong ang Diyos ng, “Bakit naman kayo lilipulin?”
Ngayon, yaong susunod na babanggitin ay para sa Alemanya at sa
siyam na iba pang mga bansa na makakasama niya sa isang alyansang
militar, na para bagang Estados Unidos ng “Europa.” Ang Diyos ay
magbibigay sa bawat isa sa inyo ng pagkakataon na makinig sa Kaniya.
Malalaman ninyo ang oras, kung kailan ninyo kailangang magpasiya,
kung makikinig kayo sa Diyos o hindi, kapag kayong sampu ay nagkaisa
na. Paano kaya malalaman ng Iglesia ng Diyos ang eksaktong bilang sa
loob ng higit 66 na taon na, kung hindi ang Diyos ang nagbigay nito.
Ang kaalaman at pag-unawa, na magkakaroon ng sampung bansa
na pag-iisahin ay unang naitala ng propetang si Daniel, ilang daang
taon bago si Cristo.
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Ang Diyos ay may ibinigay kay Juan, na maidaragdag sa propesiyang
yaon, sa Aklat ng Paghahayag. At saka, sa loob ng 60 taon, sinabi na
ng Iglesia ng Diyos sa buong mundo, na ang Alemanya ang magiging
pangunahing ulo ng sampung bansang mga ito, na magsasama-sama sa
pulitika, ekonomiya at militar. Ito ay ganap na matutupad sa mga huling
buwan, bago dumating si Cristo. Ang bawat isa sa inyo na sampung
bansa, ay may mabigat na responsibilidad, na gamitin ang inyong
kapangyarihan, para sa ikabubuti ng inyong mamamayan at para na rin
sa kapakanan ng buong mundo. Kung ikaw ay magsisimulang makinig
sa Diyos o hindi, at kung hanggang kailan, ang mga magsisilbing
dahilan, kung ilang daang milyon na katao ang maililigtas sa mundong
ito o kung ang sarili n’yong mga bansa ang magiging halos lubusan
na mapipinsala.
At bukod sa kaalaman na sampung mga bansa, mula sa Unyon
ng Europa ang pag-iisahin, paano malalaman ninuman, na ang
matutunghayan na pagdating ni Cristo sa ibabaw ng atmospera ng
mundo, ay tatawagin ng iglesia Katoliko na anticristo, imbes na JesuCristo, maliban nalang kung ito’y ipinahayag ng Diyos?
Ang Ika-Limang Trumpeta ng Paghahayag ay tungkol sa sandaling
mapag-iisa ang sampung mga bansa, ngunit ang hangganan ng
pinsala na kasunod nito ay magiging resulta ng sarili nilang pagpili.
Sa sandaling masimulan ang pagbuhos ng Pitong Huling Salot, matapos
matunghayan ang pagdating ni Cristo sa ibabaw ng atmospera ng
mundo, kung hindi n’yo pa napag-isipan na makinig sa Diyos, ako,
bilang isang propeta ng Diyos, ay nagsasabi sa inyo na ang Pitong
Huling Salot ay magsisimula nang pipinsala sa inyo. At kung kayo’y
magpapatuloy pa ring hindi makinig, ay magpapatuloy rin ang mga
salot at magdudulot ng higit na kahirapan at pinsala kaysa sa daranasin
sana ng Nineveh noong araw.
Balangkas ng mga Kaganapan sa Dulong-Panahon
Kung mauunawaan lang sana ng tao, na kayang tuparin ng Diyos
ang Kaniyang propesiya, sa anumang paraan na piliin Niya, ay
masisimulan na nilang maintindihan ng mas mabuti ang ating susunod
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na tatalakayin. Dati na ring nabanggit, na may ibinigay na balangkas,
ang Diyos, para sa mga mas mahahalagang propesiya ng dulongpanahon, ngunit kung papaano mapupunuan ang mga detalye nito
ay may puwang pa para sa anumang pagbabago.
May ibinigay na ring mga halimbawa ng mga bagay na nakatakda,
at mga bagay na maaring palitan o dili kaya’y napalitan na. Ang Aklat
ng Paghahayag ay nagbibigay ng maayos na pagkakasunod-sunod
na balangkas ng mga kaganapan sa dulong-panahon. Narito ang
balangkas na yaon:
PITONG SELYO: BINUKSAN NI JESU-CRISTO
• pagbukas ng ika-6 na Selyo, 7 Kulog ang kasunod
• pagbukas ng ika-7 na Selyo, 7 Trumpeta ang kasunod
• sa ika-7 Trumpeta, 7 Huling Salot ay magsisimula
Ang balangkas na ito ay hindi na magbabago, sapagkat nakatakda
na ito. Ngunit marami pa itong mga detalye na maaaring baguhin
sapagkat nakasalalay ang mga iyon sa tamang oras at sa magiging
tugon ng tao sa mga iyon.
Ang una sa balangkas na ito ay ang Pitong Selyo. Si Jesu-Cristo
ang ipinahayag na magbubukas ng bawat isang selyo, at sa nakalipas
na mga taon ay binuksan na niya ang bawat isa ng mga ito. Ang mga
ito ay hindi napansin ng buong mundo, pati na rin ng Iglesia na
nangagsikalat, pagkatapos ng Apostasiya. Ang dahilan nito ay sapagkat
ang nangagsikalat na Iglesia ay naniniwala na ang unang apat na
selyo ay tungkol sa kapighatian na darating sa mundo. Sa halip, ang
mga selyong ito ay tungkol sa kapighatian na sinapit ng Iglesia ng
Diyos, nang magsimula ang Apostasiya. Ang buong mundo ay hindi
nakakakilala sa Iglesia ng Diyos, at ang Iglesia na nangagsikalat ay
hindi tinanggap ang samahan na ginamit ng Diyos para muli itong
maitatag. Bilang isang punto sa takbo ng panahon, ang huling selyo,
ang Ika-Pitong Selyo, ay nabuksan noong ika-14 ng Nobyembre, 2008.
Ang Ika-Anim na Selyo ay nabuksan, na pitong taon na mas maaga,
noong ika-11 ng Septyembre, 2001. Ang kaganapan ng 9/11 sa lungsod
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ng New York, ang unang pagtunog ng Unang Kulog na may pito sa
kabuoan. Ang mga kulog na ito ay maaaring tumunog kahit saan at
kahit na anong oras. Maaari itong tumunog ng mag-isa o kasabay ng
iba. Bagama’t ang una sa mga kulog na ito ay tumunog noong 9/11,
ang tunay na katuparan ng Pitong Kulog (kung kailan sila magiging
pinakamalakas at pinakamadalas) ay sa panghuling bahagi ng dulongpanahon, na nagsimula noong ika-7 ng Nobyembre, 2015 hanggang
sa simula ng 2019.
Ang Pitong Kulog ay nagkaroon ng malaking bahagi sa gawain
ng dalawang saksi ng Diyos para sa dulong-panahon.
Sa loob ng Ika-Pitong Selyo o Ika-Pitong Tatak ay may Pitong
Trumpeta na hinipan. Ang bawat isang trumpeta ay may inihahayag
na partikular na balangkas ng kung ano ang maipatutupad na siyang
magiging resulta ng pagtunog ng bawat trumpeta. Yaong Pitong
Trumpeta ay hinipan noong ika-14 ng Disyembre, 2008, ngunit ang
pisikal na kapighatian na ipinapaalam ng pagtunog na ito ay hindi pa
nagaganap, at magaganap lamang sa loob ng huling 31/2 taon bago
dumating si Jesu-Cristo.
Ang Ika-Pitong Trumpeta na tumunog ay nagpapahiwatig ng oras,
kung kailan ay sisimulan na ng Diyos ang pagbuhos ng Pitong Huling
Salot. Ang mga ito ay magaganap sa huling 50 araw bago maghari si
Cristo at ang kasama niyang 144,000 sa lupa.
Naipaliwanag na rin natin kung papaano napalitan ang paggamit
ng Pitong Huling Salot, nang may ginawang pagbabago ang Diyos,
sa oras ng pagbabalik ni Cristo. Ang mga salot na yaon ay hindi na
ibubuhos lahat, sa loob lamang ng isang araw, kundi maaari nang
paabutin hanggang 50 araw ang pagbuhos ng mga ito.
Sa katunayan, mayroong mga pagbabago sa maraming mga detalye
sa loob ng balangkas ng mga trumpeta, mga kulog at mga salot na
hindi pa nasasaksihan o pisikal na naipatutupad.
Ang Pagbagsak ng Estados Unidos sa Unang Apat na Pakakak
Ang unang apat na pakakak o trumpeta ng Ika-Pitong Selyo ay tungkol
sa pagbagsak ng Estados Unidos ng Amerika. Siya ang pinakamalakas
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na bansa sa dulong-panahon, at ang pagtunog ng apat na mga pakakak
ay nakatakdang tapusin ang kaniyang pangingibabaw, impluwensya
at kapangyarihan sa mundo. Siya ang kauna-unahan sa mga bansa, na
sisimulan na pagpakumbabain ng Diyos, sapagkat siya ang binigyan
Niya ng pinakamarami at nagkaroon ng pinakamalaking pagkakataon
na makinig sa Kaniya; ngunit, hindi niya ito ginawa. Ang prosesong
ito ng pagpapakumbaba ay ibubuhos sa Estados Unidos, at magiging
malakas na laban sa kaniya.
May ilang mga bansa sa Kanlurang Europa, Reyno Unido (United
Kingdom), Canada, Australia at New Zealand na maaapektuhan rin
nitong unang apat na trumpeta at makakaranas rin ng matinding
paghihirap; gayunpaman, ang hangganan ng kanilang paghihirap ay
nakasalalay sa kung papaano ang bawat bansa ay makikinig o tutugon
sa Diyos, kapag naramdaman na nila ang epekto ng Unang Trumpeta.
Kung hindi sila makikinig habang pinakakawalan ang pwersa ng bawat
trumpeta, ang kanilang paghihirap ay lalo lang dadami at titindi.
Simula noon, nang maisulat ang dalawang aklat na iba, nagkaroon
na ng pagkakaiba, kung papaano matutupad ang mga apat na
trumpetang ito. Noon, nang ang mga kaganapan ng dulong-panahon
ay maisasakatuparan sana bago mag-Pista ng Pentekost noong taong
2012, ang pinsala ay halos nakatakda nang lahat. Ito ay dahil sa ang
uri ng pinsalang nahulaan na mangyayari sa mga bansang ito ay
hatol na nakatakda para sa partikular na panahong yaon at ito sana
ay magiging mabilis at ganap.
Ang mga bansang Ingles ang wika, kasama ang ilan na mula sa
Kanlurang Europa, ay nahatulan rin ng mabigat na parusa, gaya ng
Estados Unidos, sapagkat pinili nilang huwag makinig sa mga babala
ng Diyos na ibinigay Niya, sa pamamagitan ng Kaniyang naunang
apostol na si Herbert W. Armstrong. Ang mga bansang ito, pati na rin
ang Estados Unidos ay nagkaroon ng mas malaking pagkakataon na
makinig sa Diyos, nang higit sa anumang bansa sa mundo. Ang hatol
na mula sa unang apat na trumpeta ay talagang nakaumang sa kanila,
ngunit mas mababa ng antas kumpara sa Estados Unidos. Bagama’t
ang mga bansang ito ay mayroon pa ring hatol laban sa kanila, na
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ipatutupad ng mga apat na trumpetang nakaumang pa rin sa kanila,
ang epekto niyaon ay maaari nang lubusang mapababa at maaari nang
mailigtas ang milyun-milyon na katao. Ipinapahayag na ng Diyos, na
kung ang mga bansang ito ay magsisimulang makinig at tatalikuran
ang kanilang kapalaluan at pagsisisihan ang kanilang kasamaan;
Siya ay magsisimula nang makinig. Kung gagawin nila ito, hindi nila
kailangang maranasan ang pinsalang mararanasan ng Estados Unidos.
Ang mga bansang ito ay mabibigyan na ng pagkakataon na magbago
ng landas, kung pipiliin nilang magsimula nang makinig at lumingon
sa Diyos. Ang uri ng pinsala at kapighatian na sasapitin nila mula sa
unang apat na trumpeta ay nasa kanilang mga kamay na magiging
resulta ng kanilang pagpili.
Ang pinsala na padating sa Estados Unidos ay hindi nagbago at
magiging isang napakalakas na parusa, dahil sa lalo pang lumala
ang kaniyang kapalaluan, simula noong 2008. Kung hindi agad siya
magsisimulang makinig, ay magiging mas matindi ang daranasin
niyang hirap, kumpara sa daranasin niya sana noong 2012. Ang unang
apat na trumpeta ay mayroon nang kakayahan na maging sanhi ng
kamatayan ng lampas kalahati ng populasyon nito.
Bago magkaroon ng pisikal na kaganapan ang unang apat na
pakakak sa Estados Unidos, ang Ika-Apat na Kulog ay magkakaroon
ng pambihirang epekto sa mundo, kapag bumagsak ang ekonomiya
ng Estados Unidos, kasabay ng pagbagsak ng ekonomiya ng buong
mundo. Ang kaganapang ito, ay kayang lumikha ng isang napakalaking
kaguluhan na Estados Unidos, na makakaparalisa sa sarili nitong
pamahaalaan. Ang lahat ng ito ay hahantong sa isang napakalaking
pisikal na pagkagunaw mula sa unang apat na pakakak. Habang
isinusulat nga ito, ang Ika-Apat na Kulog ay lalong lumalakas at malapit
nang abutin ang pinakamataas nitong antas.
Isa pang pagbabago, sa propesiya na mangyayari ngayon ay
ang pinakamalakas na dagok sa Estados Unidos, na kasama sa
mga kaganapan ng unang apat na pakakak, ay hindi manggagaling
sa mga terorista, na gaya ng hula noon kundi isang pag-atake ng
hukbong pangdigma ng kaniyang kalaban. Ang isang nukliyar na
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EMP (Electro Magnetic Pulse) na pasabog ay kayang tapusin ang
kakayahan sa komunikasyon at transportasyon ng bansa, kaya hindi
na ito makakabawi sa kalaban. Ang ganap na pagbagsak ng Estados
Unidos bilang isang malakas na bansa ay magdudulot ng kamatayan
at pinsala sa lahat ng mga kabayanan nito.
At dahil sa lalong sumama ang Estados Unidos sa nakalipas na
pitong taon, siya ngayon ay makakaranas ng mas matinding kahirapan
kaysa sa sasapitin niya sana noong panahon, pagtapos ng 2008. Ang
katiwalian sa isipan ng pamunuan, pati na rin sa karamihan ng mga
mamamayan ay mabilis na kumalat kaya ang sasapitin niyang pinsala
at kamatayan ay mas malala sa umpisa. Ang kaniyang kapalaluan, sa
nakalipas na pitong taon ay lalong lumala, at ang pagtanggi niyang
makinig sa Diyos ay lalo pang tumigas. Gayunpaman, kapag nagsimula
na ang pagkagunaw, siya ay maaari pang magbago at magsimulang
makinig, nang sa ganoon ay mabawasan ang kaniyang paghihirap sa
mga susunod pang pagtunog ng pakakak.
Ngayon ay inilagay na ng Diyos, ang tanging pag-asa ng Estados
Unidos, sa mga kamay ng Kaniyang dalawang saksi, na bukod tanging
nabigyan ng kapangyarihan na tumulong magligtas sa kanila. Ang
hangganan ng pinsala na kayang idulot ng bawat isang pagtunog ng
pakakak at ng kulog, sa kaniya, ay nakasalalay sa kung papaano siya
magpapakumbaba at makikinig sa dalawang saksi ng Diyos. Kung
hindi siya makikinig, ay hindi lamang siya maghihirap sa malaking
pinsala na idudulot ng pag-bomba ng mga kalaban niyang militar,
kundi pati na rin sa mga magaganap na mga kalamidad at mga salot,
na ganoon rin kasama ang mga epekto. Sa katunayan, ang mga ito ay
maaari pang maging mas nakapipinsala kaysa anumang armas na
gagamitin laban sa kaniya. Ang lahat ay depende sa magiging tugon
niya sa Diyos at sa mga ipadadala sa kaniya ng Diyos. Ang kapalaran
ng mga tao sa Estados Unidos, ay nasa mga kamay na nila, kung sila
ay mapagpapakumbaba kaagad o hindi.
Ang Estados Unidos ng Amerika, ang mauuna sa lahat ng mga
bansa, na makakaranas ng ganito kalaking pinsala na dulot ng mga
kaganapan ng dulong-panahon. Yaon ay dahil siya ang kaisa-isang
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bansa, sa lahat ng mga bansa sa buong mundo na nakatanggap ng
pinakamalaking kayamanan at kapangyarihan mula sa Diyos, sa
buong kasaysayan ng tao; at siya rin ang pinakamalakas na lumaban
sa Diyos. Hindi siya nakinig sa Diyos, bagama’t siya ang nagkaroon ng
pinakamagandang pagkakataon na gawin ito, sa nakalipas na 70 taon.
Ang pamahalaan ng Estados Unidos, pati na rin ang kaniyang
mga mamamayan ay hindi kinilala si Herbert W. Armstrong, bilang
apostol ng Diyos, o kaya’y nakinig man lamang sa kaniyang mga
babala, at sa halip ay sinubukan pang agawin ang pamamalakad
at pabagsakin ang Iglesia noong bandang huli ng mga 1970’s — ang
Iglesia na kung saan si G. Armstrong ang siyang apostol ng Diyos.
Sinubukan na naman niyang sirain ang Iglesia ng Diyos noong 2012.
Ang ganitong harap-harapan na paghamak sa Kaniya ay hindi Niya
basta-basta palalampasin.
Gayunpaman, anumang oras ay maaaring magpakumbaba ang
Estados Unidos, pati na rin ang kaniyang mga mamamayan, at
magsimulang makinig, kung gugustuhin nila. Sila ay binigyan ng
magandang pagkakataon para gawin ito, na higit kaysa sa ibang mga
bansa. Tiyak na pagpapakumbabain ng Diyos ang Estados Unidos.
Kung hindi siya magsisimulang magpakumbaba, matapos bumagsak
ang kaniyang ekonomiya, na idudulot ng Ika-Apat na Kulog, ay
sasapitin niya ang buong lakas ng tunog ng Unang Pakakak. Kung
hindi pa rin siya magbabago, at hindi pa rin makikinig, ay matitikman
naman niya ang buong lakas ng tunog ng Ikalawang Pakakak, atbp...
Bukod dito ay mararanasan niya rin ang epekto ng mga salot at mga
lubos na mapanirang mga kulog, na patindi ng patindi, hanggang
sa siya ay magsimulang makinig. Ang prosesong ito, sa kalakhan ay
pagpapasiyahan ng dalawang saksi ng Diyos.
Habang lalong kumakapit sa kaniyang kapalaluan ang Estados
Unidos, ay lalo siyang makakaranas ng hirap, hanggang sa siya ay
matutong maging mapagpakumbaba. Ito ang hatol ng Diyos, at ang
napagpasiyahan Niyang paraan kung papaano Niya papakumbabain
ang Estados Unidos. Ito ay maihahalintulad sa panahon ni Moses, nang
pagpakumbabain ng Diyos ang Paraon. Pinagpakumbaba ng Diyos ang
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Ehipto, upang palayain ang bayan ng Israel, ngunit napilitan silang
magbayad ng malaki dahil na rin sa kanilang kapalaluan. Napinsala
ang halos lahat ng kanilang agrikultura, halos lahat ng kanilang mga
alagang hayop, pati na ang lahat ng panganay na anak ng Ehipto ay
nangamatay, at ang panghuli, ang Paraon, kasama ang kaniyang
hukbong pangdigma ay nalipol sa Red Sea. Ang kapalaluan ay tunay
na masama at ito ay mahigpit na kaaway ng matuwid na pag-iisip.
Ang Ika-Limang Pakakak
Ang Estados Unidos ay naging lubusang masama sa espiritu, sa mga
huling pitong taon, na malamang ay mauuna pang magsimulang
makinig at magbago ang sampung bansa ng panghuling pagkabuhay
ng imperyo sa Europa kaysa sa kanila. Bagama’t ang Ika-Limang
Pakakak ay naglalarawan ng panahon, na kung saan si Satanas at
ang kaharian ng demonyo ay magkakaroon ng kapangyarihan na
manlinlang at ipatupad ang panghuling pagkakabuo ng sampung bansa
ng Europa, mayroon na sila ngayong mas malaking pagkakataon na
tumiwalag sa masamang impluwensyang yaon, sa oras na magsimula
silang makinig sa Diyos.
Magandang unawain ang naitala ni Daniel, na ibinigay sa kaniya
tungkol sa pagkakabuo ng sampung bansa, sa panahon ng katuparan
ng Ika-Limang Pakakak. Sinabi ni Daniel, na sila ay maihahalintulad
sa bakal na inihalo sa luwad. May mga nukliyar na armas na maaari
nilang samsamin, panghawakan at gamitin. Gayunman, sila ay
hindi masyadong nagkakasundo sa paggamit ng ganitong uri ng
armas, sapagkat ang layunin ng kanilang pagkakabuo ay hindi upang
manakop, na tulad ng pakay ng mga lumipas na mga pagkabuhay
ng imperyo. Ang tunay nilang layunin ay para lamang mapanatili
ang kanilang kalayaan, at kung kinakailangan ay ipagtanggol ang
kanilang mga sarili, laban sa nagsanib na pwersa ng Rusya, Tsina at
iba pa nilang mga kasama, na nagsimula nang manakop. Nasimulan
na ang digmaan, pagdating ng oras na ipatutupad na ang Ika-Anim na
Pakakak, sapagkat ito ay mauuwi sa pagpapakawala ng mga armas na
nukliyar. Yaon ang siyang katuparan ng Ika-Anim na Pakakak — ang
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walang pigil na paggamit ng mga armas na nukliyar, na magsisimula
bago dumating si Cristo.
Ang balangkas ng propesiya na nilalarawan ng Ika-Limang
Pakakak, kung saan ang sampung bansa ay magsasama-sama, sa
isang panghuling pagkabuhay ng isang malakas na pwersang militar
sa Europa ay nakatakda na. Gayunman, ang mga detalye para sa
katuparan ng pagtunog ng pakakak na ito ay kasalukuyang nagsisikilos
at hindi pa mawari kung anu’t-ano ang kahihinatnan. Ang lahat ng ito’y
nasa kapangyarihan pa rin nila, at ang magiging resulta ay depende
sa kanilang pipiliin. Dito rin nakasalalay ang magiging hangganan
ng pinsala na kanilang sasapitin. Nasa kanila, kung gusto nilang
magsimulang makinig sa Diyos, at gamitin ang kanilang kapangyarihan
ng matuwid, o simulan nilang gamitin ang kapangyarihan na yaon
sa masamang layunin, na tulad ng isinusugsog sa kanila ni Satanas.
Bagama’t wala pa silang napagkasunduan na gagawin na masama, sa
simula, ito ay madaling magbabago kung hindi sila magsisimulang
makinig sa Diyos.
Kahit na si Satanas ang nasa likod ng pagbubuo nitong sampung
bansa para magkaisa, ay maaaring hindi matupad ang kaniyang
binabalak. Ang mga bansang ito ay nahulaan na magsasama, na gaya
ng bakal at ng luwad, sa loob ng isang maikling panahon, na sabi ay
isang oras sa propesiya. Minsan pa, ang mga detalye ng Ika-Limang
Pakakak na ito ay pabagu-bago pa, at maaaring ang mga kaganapang ito
ay hindi mapunta sa pabor ng dakilang kalaban na yaon, na demonyo.
Ang mga kaganapang ito ay maaaring maging kabaligtaran ng kaniyang
inaasam-asam, gaya ng nangyari sa Iglesia noong ika-anim na araw
sa propesiya, na may 1,260 araw, na siyang panahon ng pagsukat ng
templo, ang Iglesia. Bagama’t sinubukan ni Satanas, na wasakin ang
Iglesia, sa halip, ito ay lalong lumakas at siya ang humina.
Hindi pa ipinapahayag ng Diyos, ang ibig sabihin ng “isang oras”
sa propesiya, na mangyayari bago magsimulang maisakatuparan
ang Ika-Anim na Pakakak. Mayroon nang nangyari noon, na bahagi
nitong dulong-panahon, na tinatawag na “30 minuto ng katahimikan”
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na tumagal ng 30 araw. Kung ganito rin ito sa katunayan, ang mga
kaganapang ito ay mangyayari sa loob ng 60 araw, at ang mga ito ay
mapatutupad, na hindi nalalayo sa simula ng pagbabalik ni Cristo.
Kung anuman ang magiging dahilan, na kung bakit ang sampung
bansang ito ng Europa ay magsasanib, ay hindi pa natin malalaman
hanggang sa ito’y hindi pa nangyayari. At kapag ito ay nangyari, ang
mga bansang ito ay pagsasamasamahin ang kanilang mga pwersa, mga
hukbong pangdigma, at kanila ring sasamsamin at panghahawakan
ang mga armas na nukliyar, na kanilang makukuha sa mga karatig
na lugar.
Ang Ika-Anim na Pakakak
Ang pakakak na ito ay maliwanag ang nilalahad, sa nakatakda na uri
ng pinsalang idudulot ng panghuling bakbakan at pagpapalawak ng
Pangatlong Digmaang Pangdaigdigan, kung saan ang isang-katlo ng
sangkatauhan ay malilipol (2.3 na bilyon na katao). Isang digmaan, na
kasisimula pa lamang, ay kakalat upang maging isang mas malaking
paghaharap ng Nagkaisang Europa at ng grupong pinamumunuan
ng Tsina at Rusya.
Ang malaking pinsala na mula sa digmaang ito, ay maidadagdag
sa mga nangamatay na kung ilang milyong katao na, sa mga naunang
mga kaganapan. Ang Ika-Anim na Pakakak ay naglalarawan lang
ng isang panahon, na kung kailan ang pwersa ng Tsina at Rusya ay
magiging mas lubusan na agresibo, laban sa buong mundo kaysa sa
mga nakalipas na panahon.
Ang Tsina ay magpapatuloy sa pagpapalawak ng digmaan, sa
buong mundo at tututukan ang mismong Europa. Ang saklaw at uri
ng paglahok ng Rusya ay isang bagay na maaari ding magbago, maski
hanggang sa oras ng panghuling paghaharap, bago matunghayan si
Cristo sa atmospera, sa ibabaw ng lupa. Kahit hindi makinig ang Rusya,
ito ay kailangan pa ring magdisisyon kung papaano ito makikitungo
sa Tsina, gayun din ang Tsina sa Rusya. Maaari silang magtulungan
sa umpisa, ngunit wala silang tiwala sa isa’t-isa, at ito ay may dahilan.
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Bakit Pinalitan ang 2012
Ibinabalik tayo nito, sa mga bagay na atin nang natalakay sa umpisa
ng kabanatang ito, tungkol sa papaano unang ipinahayag ng Diyos na
ang Kapistahan ng Pentekost, 2012, ang oras ng pagbabalik ni Cristo.
Yaon, ay nangyari din na napalitan, ng ibang petsa, na eksaktong 7
taon ang lilipas at papatak sa Kapistahan ng Pentekost, 2019. Bakit
ito binago? Ano ang nangyari?
Upang maunawaan ito, at lahat ng iba pang mga nangyayari
at nagbabago para sa ika-pito at panghuling araw sa propesiya ng
dulong-panahon, ay kinakailangan na tingnang muli ang kasaysayan.
Hinatulan ng Diyos ang tao, noong kapanahunan ni Noe, sapagkat ang
tao ay naging masyado nang masama. Marami ang labis na naging
masama ang isipan, na ibinigay sa kanila, na umabot na ito sa punto
na hindi na sila maaaring magbago.
Kapag ang bawat isa ay nabigyan ng kakayahan na makita ang
kanilang likas na pagkatao, sa pamamagitan ng ipinapakita sa kanila
ng Diyos, ang Kaniyang layunin ay para bigyan sila ng pagkakataon
na baguhin ang kanilang pagiging makasarili, kung ito ay gugustuhin
nila. Kung ang isang tao ay tuluyan nang naging masama ang isipan,
at wala nang paraan upang siya ay makapagbago, ang kaniyang buhay
ay magwawakas — magpakailanman.
Pagkatapos ng malaking baha, binago ng Diyos ang haba ng buhay
ng tao. Bago magkaroon ng baha, ang haba ng buhay ng tao ay umaabot
ng kung ilang daang taon. Sa haba ng buhay, kung saan pinaiiral
ang kapalaluan, ang isipan ng tao ay nagiging puno ng katiwalian
at lumalaganap ang kasamaan. At kapag ang isipan ay naging labis
nang masama, hindi na ito maaaring magbago. Kaya, kung magiging
maigsi ang buhay ng tao, ang karamihan ay hindi magkakaroon ng
pagkakataon, para ang kanilang isipan ay maging labis na masama.
Ngunit, mayroon pa ring mga tao na patuloy sa kanilang pagiging
makasalanan, at ganito ang napili nilang buhay, kaya ang kanilang
isipan ay walang ibang uuwian, kundi kabuktutan.
Inilaan ng Diyos, na magkaroon ang tao ng 6,000 taon ng
pangsariling-pamamahala, bilang testimonya na magpapatunay na,
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ang tao dahil sa kaniyang pagiging likas na makasarili ay lagi lang
nauuwi sa kasamaan. Ngayon, ipakikita naman ng Diyos, bilang
patunay, kung ano ang magagampanan ng tao, sa loob lamang ng
1,000 taon, sa ilalim ng Kaniyang pamahalaan, na kung saan ang tao
ay matututo na rin sa wakas, na sundin ang pamamaraan ng Diyos.
Ngunit, magkaganito man, mayroon pa ring mga pipili na huwag
sumunod sa Diyos.
Noong kapanahunan ni Noe, ang espiritu ng tao any naging labis
na masama, kaya ang Diyos ay may ipinagawa sa kahuli-hulihang tao
na nakikinig pa sa Kaniya. Inatasan ng Diyos si Noe at ang kaniyang
pamilya na humayo at magparami. Ngayon, ang tao ay muling nasa
bingit ng kabuktutan na mahirap nang baguhin, ngunit kahit na
mukhang napakasama na ng mga tao sa kasalukuyan, ang kanilang
isipan ay hindi pa umabot sa uri ng ganap na kasamaan, na gaya noong
panahon ni Noe.
Noong panahon ni Noe, ang mga tao ay nabubuhay ng ilang
daang taon, kaya naman sila ay nagiging bihasa sa kanilang pagiging
makasarili at pagiging masama, at sa katagalan na ganito ng ganito
ang kanilang pinag-gagagawa, ang kanilang isipan ay nagiging ganap
na masama. Sa ngayon, ang buhay ng tao ay mas maigsi na ng malayo,
kaya ang isipan ng tao, bagama’t lumalala sa kabuktutan, ay hindi pa
rin kasing sama ng mga tao noon ngang panahon ni Noe.
Bagama’t ang haba ng buhay ng tao ngayon ay isang ikasampu
lang ng haba ng buhay noon, ang isipan naman ng tao ngayon ay mas
madaling maging lubos na masama, kung ikukumpara sa isipan ng
mga tao noong panahon ni Noe. Ang dahilan sa mabilis na pagsama
ay ang mga bagong teknolohiya. Sa loob ng halos 5,800 na taon, ang
tao ay hindi binigyan ng kakayahan na magkaroon ng karunungan sa
mga agham, na gaya ng nararanasan nila nitong huling 200 na taon.
Binigyan ng Diyos ang tao ng karunungan sa mga agham. Hindi ito
mga bagay na napag-alaman ng tao sa sarili nilang sikap o kakayahan.
Sa halip, ibinigay ng Diyos ang mga kaalaman sa ganitong mga bagay,
ng paunti-unti, sa dulo na ng panahong ito. Kung ito ay napa-aga ang
pagbigay, ang tao ay mabilis ring hahanap ng paraan na puksain ang
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sarili, at baka hindi na abutin ang inilaan ng Diyos na 6,000 taon ng
pangsariling pamamahala.
Kaya, Diyos ang nagbigay sa tao ng kakayahan na magkaroon ng
pagsulong sa mga makabagong teknolohiya. Hindi ito kaya ng tao sa
sarili niyang kakayahan, na gaya ng gusto niyang paniwalaan. Alam
ng Diyos, kung ano ang gagawin ng tao, kung sila ay mabibigyan ng
ganitong uri ng teknolohiya. Ang teknolohiya ang nagbibigay sa tao
ng daan, tungo sa pagiging ganap na masama ng isipan, at sa bilis na
hindi pa nakita noong panahon ni Noe.
Hinayaan ng Diyos ang tao, na maranasan ang pagkakaroon ng
makabagong teknolohiya, upang lalo nilang makita ang tunay nilang
pagkatao. Sa pagsulong ng panahon, sa pagpapaunlad ng teknolohiya
ay napamali ang paggamit ng tao sa mga ito, kaya lalong napabilis ang
pagsama ng isipan nila. Habang umuunlad ang teknilohiya ay lalo
namang lumalala ang katiwalian, kaya tuloy napapabilis ang paglapit
ng tao, sa punto na kaya na nilang puksain ang sarili.
Sa pagsulong ng karunungan sa Agham, at mabilis na pag-unlad
ng teknolohiya, ang tao ay lalo namang napapamali sa paggamit
ng mga ito. Dumating na sila sa punto na hindi na nila masupil
ang paggamit nito. Ang tao ay lalo nang nagpapaalipin sa kanilang
pagnanasa, nang higit kaysa dati. Ang maling paggamit ng internet,
sosyal medya, cell phone, mga larong video, droga, advertising,
telebisyon, sine atbp... ay naglagay sa tao, sa mas malalang pagkakaalipin at kahirapan. Ang bilis ng kung papaano nagiging buktot ang
isipan ng tao ay nakakagulat.
Inabot ng ilang daang taon ang tao, bago nagkaroon ng pag-iisip
na may ganitong uri ng kabuktutan, noong panahon ni Noe, ngunit
ngayon ang prosesong ito, ay naging mabilis ng husto sa tulong ng
maling paggamit ng teknolohiya.
Sa madali’t salita, noong mga 2008, ang mundo ay naging labis nang
masama, kaya nagbigay na ng hatol ang Diyos para sa mundo, at handa
na rin Siyang ipatupad ito. Ang mundo ay lilinisin, sa pamamagitan
ng matinding sigalot at kapighatian, na siyang magbibigay daan
sa pagbabalik ni Cristo sa Kapistahan ng Pentekost 2012, habang
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namamagitan ang Diyos, upang hindi tuluyang malipol ang tao, sa
mga kamay ng kanilang kapwa tao.
May ilang taon bago mag 2008, ay sinimulan na ng Diyos na ipatupad
ang magiging katapusan ng kapanahunang ito. Ang tao ay naging
labis na masama, kaya ang kalakhan ng sanlibutan ay magugunaw.
Nais ipaalam ng Diyos sa mundo, na matuwid at makatarungan ang
kaniyang hatol, na linisin ang mundo sa mga oras na yaon.
Ang prosesong ito, na kung saan ay hinayaan ang tao na simulan
ang pagpuksa sa sarili, at sinabayan pa ng mga mararanasan nilang
pagpapatupad ng hatol ng Diyos, laban sa kanila, ay mauuwi sa isang
pagkagunaw na kikitil sa buhay ng 6.5 bilyon na katao. Maaari pa
ring maging ganito ang resulta, ngunit bibigyan ng Diyos ang tao ng
pagkakataon na magpakumbaba, upang masimulan nilang makinig
sa Diyos, at sa gayaon ay maligtas ang kanilang buhay.
Ang Bagay na Pinagbabasihan Kung Kailan Babalik si Cristo:
Ang Iglesia
May isang bagay sa gitna ng lahat na mga ito, na pinagbabasihan
kung kailan ipapadala ng Diyos ang Kaniyang Anak, na maghari sa
Kaniyang Kaharian. At ito ay ang Iglesia — ang Iglesia Niya.
Bago pa man mag 2008, ay hinatulan na ng Diyos ang mundong
ito, na kinakailangan nang linisin, at mas mabigat na naman sana ang
hatol, kung hinintay pa ang taong 2012, ayon sa patuloy na panghuling
pagsaksi. Sa mga oras na yaon, bago nag 2008, ang lahat ay patungo
na sa isang pandaigdigan na pagbagsak ng ekonomiya, pangatlong
pangdaigdigang digmaan o WWIII, at mga malagim na kaganapan
ng dulong-panahon. Pati na ang ilang mga kulog ay nagiging mas
malakas at mas nakakapinsala, sa mga panahong yaon na palapit na
sa 2008. Bagama’t ang mundo ay nahusgahan na kung ano ang dapat
gawin dito, ang kalagayan ng mga nalalabi pa sa Iglesia ng Diyos,
noong panahon na yaon ay wala pang katiyakan. Yaon sana ang bagay
na makapagsasabi kung ang Diyos ay magpapatuloy sa pagsasagawa
ng pisikal na kapighatian, sa mga oras na yaon o kung ito ay maaaring
pang ipagpaliban ng pitong taon.
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Gaya ng nabanggit noong una, ang unang limang selyo ng
Paghahayag ay may kinalaman sa Iglesia ng Diyos sa dulong-panahon.
Sinabi sa hula, na ang Iglesia ay makakaranas ng espirituwal na
pagkagunaw habang sumasa-ilalim ito sa espirituwal na kapighatian.
Sa loob ng panahong ito, ang Diyos ay may pagpapakumbabain at
dadalhin na mga nalalabing tao sa Iglesia, upang sila ay makaligtas sa
dulong-panahon. Yaon ay hindi lamang ang pagdala ng mga nalalabi
sa Iglesia, upang maranasan nila ang espirituwal na kapighatian, na
nagsimula noong ika-17 ng Disyembre, 1994, kundi upang maranasan
din ng mga ito ang pisikal na kapighatian, na mangyaya-ri bago
dumating si Cristo.
Sa lahat ng mga kaganapan ng dulong-panahon, na hahantong
sa pagbabalik ni Cristo, ang una at pinakamahalagang hangarin ng
Diyos, ay ang maipadala ang Kaniyang Anak na maghari sa mundo, sa
simula ng taong 2019. Sa kalakhan, ito ay upang maipagkaloob Niya ang
Kaniyang awa sa Kaniyang Iglesia na nangagsikalat, at tuloy maialok
sa kanila ang kaligtasan, upang magkaroon sila ng pagkakataon na
mamuhay sa Milenyo. Nais rin ng Diyos na ipagkaloob ang Kaniyang
awa at magbigay ng mas malaking pagkakataon, sa milyun-milyon pang
mga tao sa mundo, upang sila ay makapagpakumbaba, at mailigtas
sila at makapamuhay sa bagong kapanahunan ng Milenyo.
Gayunpaman, ang susi na makapagbibigay ng pahintulot sa
anumang pagbabago, sa lahat ng mga ito ay ang nalalabing Iglesia ng
Diyos, at ang espirituwal na kalagayan nito, sa mga panahong iyon
ng kalagitnaan ng 2008. Yaon ang oras na magbibigay ng hatol ang
Diyos, kung kailan dapat magbabalik si Jesu-Cristo.
Ang ating tinalakay, hanggang sa puntong ito ay pambungad pa
lamang. Ang lahat ng tungkol sa pagpapasiya ng Diyos kung kailan
dapat bumalik si Jesu-Cristo ay bagay na hindi madaling ipaliwanag.
Kasama dito ang lahat na may kinalaman sa paghusga ng Diyos, sa
pagpaplano, pagpapatupad ng naiplano, ang magiging espirituwal na
kalagayan ng Kaniyang Iglesia, sa mga panahong yaon ng kalagitnaan
ng 2008.
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Ang kumplikadong proseso, na kung saan ay pinagtutugma-tugma
ng Diyos ang mga nangyayari sa iba’t-ibang bansa tungkol sa kanilang
mga ekonomiya at teknolohiya, ang espirituwal na pag-unlad at paglaki
ng mga miyembro ng Iglesia at marami pang iba ay tunay na mahirap
maunawaan ng mga tao. Ngunit, lahat ito ay tinututukan ng Diyos,
habang inihahanda Niya ang pagwakas sa pangsariling pamamahala
ng tao at pagtatatag ng Kaniyang Kaharian sa mundo. Gaano man
kahusay ang tao sa pagdidisenyo, pagpaplano at pagtatayo ng mga
gusali at iba pang mga proyekto ay hindi maikukumpara sa ginagawa
ng Diyos. Hindi maikukumpara ang gawain ng tao sa gawain ng Diyos.
Ang panghuling paghatol ng Diyos, kung kailan dapat bumalik
ang Kaniyang Anak ay nakasalalay sa isang bagay na “hindi pa alam.”
Ang tanong ay kung ano ang magiging eksaktong kalagayan ng Iglesia
sa panahong yaon ng kalagitnaan ng 2008. Yaon ay kung kailan na
dapat sagutin ang tanong. Ang lagay ng Iglesia ay hindi maaaring
garantiyahan, kaya’t hindi rin makapagbibigay ng paghatol hangga’t
wala pa itong katiyakan.
Ang tunay na kalagayan ng Iglesia ay hindi malalaman ng maaga,
dahil na rin sa lahat ng paghihirap na mararanasan nito, pagkatapos
ng Apostasiya at lahat pa ng espirituwal na kapighatiang kasunod
nito. Ang kinakailangan na lakas na dapat na taglay ng Iglesia at ang
espirituwal na kalagayan ng mga tao, sa kalagitnaan ng 2008, ang
makapagbibigay alam kung papaano magpapatuloy sa pagpapatupad
ng mga kaganapan ng dulong-panahon. Ang tunay na kalagayan ng
Iglesia, ang magiging panghuling bagay na pagbabasihan kung kailan
ipapadala ng Diyos ang Kaniyang Anak, upang maghari sa mundo.
Dito makikita kung magtatapos lahat sa Kapistahan ng Pentekost,
2012 o kung bibigyan pa ng karagdagang pitong taon, ang tao at ang
Iglesia na ngagsikalat.
Pagkatapos ng Apostasiya sa Iglesia, ang Diyos ay nagsimulang
naghanda at nakipag-ugnayan sa nalalabi na mula sa Iglesiang
nangagsikalat, matapos ang mapanirang kaganapang yaon. Ang Iglesia
ng mga nalalabi na ito, ang siyang magpapatuloy hanggang sa pagdating
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ni Jesu-Cristo, at napagpasiyahan ng Diyos na ang Kaniyang Anak
ay maaaring bumalik sa Pentekost ng 2012 o Pentekost ng 2019. Ang
pangunahing hangarin at plano ng Diyos, magmula noong Apostasiya,
ay ipadala ang Kaniyang Anak sa Pista ng Pentekost, 2019. Bagama’t
hangad ng Diyos na pabalikin ang kaniyang Anak sa pentekost ng 2019,
ay hindi pa alam kung kayang marating ng Iglesia ang espirituwal na
lakas, na kinakailangan para maipatupad ang isang mas mahalagang
layunin, sa pagbibigay nitong karagdagang pitong taon.
Bagama’t dati nang napag-alaman na ang Iglesiang ito ay kakayanin
na mabuhay at makapagpatuloy hanggang sa pagdating ni Cristo,
ang hindi napag-alaman ay kung gaano ito kalakas sa espirituwal sa
bandang kalagitnaan ng taong 2008. Ito yaong punto ng panahon na
kailangang magbigay na ng kapasiyahan, kung kailan babalik si JesuCristo. Nang dumating ang kalagitnaan ng taong 2008, pinagtutuonan
ng pansin ng Iglesia ang pagbabalik ni Cristo sa taong 2012, at lahat ng
kanilang ginagawa ay paghahanda para sa oras na yaon. Nang dahil
sa hindi pa nahusgahan ang espiritual na kalagayan ng Iglesia noon,
at hindi pa rin naitatakda ang petsa ng pagbabalik ni Cristo, inihanda
ng Diyos ang Kaniyang Iglesia, sa pagbabalik ng Kaniyang Anak sa
Pentekost ng taong 2012.
Gayunpaman, kung mangyayari na babaguhin ng Diyos ang petsa
ng pagbabalik ng Kaniyang Anak , at ito’y ipagpapaliban ng pitong
taon, at isasakatuparan pa rin ang kinakailangan na maisagawa na mga
espirituwal na pangangailangan ng Iglesia sa panahong yaon, ang Iglesia
ay kailangang magkaroon ng malakas na pananampalataya, tiwala at
pananalig sa Diyos. Ito ay dahil sa ang pitong taon na karagdagang
yaon, ay may kasamang pag-usig, pagsubok at pagpapahirap para sa
Iglesia. Upang makayanan ng Iglesia ang lahat ng mga ito ay kailangang
makamit nito ang tamang antas ng espirituwalidad, bago dumating
ang kalagitnaan ng taong 2008.
Nagpasiya ang Diyos at Kaniyang itinatag ang unang petsa sa
taong 2012, para sa pagbabalik ni Cristo at kailangan Niyang matiyak
na kayang mabuhay ng Iglesia, sa espirituwal, hanggang sa puntong
yaon ng panahon. Para malaman kung kakayanin ng Iglesia na tiisin
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ang mararanasan nito sa panahong lalampas sa petsang nabanggit,
ang espirituwal na kalagayan nito ay hindi matatantiya, hanggang
kalagitnaan pa ng taong 2008. Ang petsang yaon ang pinakamainam,
para mahusgahan kung kakayanin ng Iglesia na tuparin ang isang
mas malaking tungkulin, na hahantong sa Kapistahan ng Pentekost,
sa taong 2019.
Upang maisagawa ang paghusgang ito, may mga partikular na
bagay na isasagawa ng Diyos upang mapag-alaman ang tunay na
espirituwal na kalagayan ng Iglesia, sa puntong yaon ng panahon,
at nang matiyak kung talagang taglay na nito ang tamang paglaki,
pagkagulang at espirituwal na lakas at tibay na kakailanganin, kung
bibigyan pa ito ng karagdagang pitong taon.
Kung hindi pa narating ng Iglesia, ang kinakailangang espirituwal
na lakas at pag-unlad, bago dumating ang kalagitnaan ng taong
2008, ay mapipilitan ang Diyos na simulan na ang pagpapatupad ng
Kaniyang hatol laban sa mundo, na Kaniya na ring naitatag. Hindi
bibigyan ng Diyos ang Kaniyang Iglesia ng higit sa kaya nilang
tiisin. Sa bagay na ito, ang Iglesia pa rin ang mauuna. Ang mundo
ay nahusgahan na, ng kung ano ang nararapat dito, at ganoon rin
ang Iglesia na nangagsikalat.
Simula nang magkaroon ng Apostasiya, ang Iglesia ay nakaranas
na ng malubhang kaguluhan at pagkaligalig. Ang kapanahunang ito ay
labis na magulo at nakababalisa, kaya kung hindi mo pa ito naranasan
ay hindi mo mauunawaan ng husto kung ano ang pinagdaanan ng mga
nasa Iglesia noon, at patuloy pa rin nilang nararamdaman hanggang
ngayon. Yaong kung anumang naranasan ng Iglesia ay nasa espirituwal,
na ngang, kapighatiang espirituwal. Ito ay isang bagay na mauunawaan
lamang kung iyong mararanasan. Inilahad ng Diyos, na wala pang
nakaranas ng ganito kalalang pangyayari sa Kaniyang Iglesia, at wala
nang makakaranas ng ganito pang muli.
Ibang bagay ang makaranas ng hirap na pisikal, gaya ng naranasan
na ng marami sa nakalipas, ngunit ang makaranas ng paghihirap na
espirituwal gaya nito ay hindi maikukumpara. Ang lahat ng naging
kasapi sa Iglesia ay nakaranas na ng espirituwal na paghihirap sa
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espirituwal na kapighatian, ngunit hindi kasing tindi o kasing laki
ng idinulot ng Apostasiya.
Ang Iglesia ay muntik nang mawasak ng lubusan, pagkalipas ng
Disyembre, ng taong 1994, nang maganap ang Apostasiya, ngunit
hindi ito ipinahintulot ng Diyos. Gayunpaman, hinayaan Niyang
maganap ang napakalaking pamiminsala, sa uri o antas na hindi pa
nangyari noon. Sa kahabaan ng 6,000 na taon, ang kaganapang ito, ang
magsisilbing isa sa pinakamahalagang halimbawa at aral sa lahat. Ito
ay magsisilbing isang halimbawa sa buong Milenyo, bilang paalala at
babala para sa mga darating na mga henerasyon, dahil sa dala nitong
labis na mahalagang espirituwal na mga aral, na kailangang makita
at maunawaan ng lahat, bago pumasok sa Pamilya ng Diyos.
Noong panahon na yaon ng taong 1994, ang mga dumadalo sa
serbisyo, sa Iglesia ng Diyos ay nasa 150,000 na katao, at mga 96,000
naman sa mga ito ang mga kasapi na nabinyagan na. Pagdating ng
taong 2008, ang Iglesia ay nagkandaubos na at kakaunti na lang ang
natitira. Pagkatapos ng Apostasiya ng Disyembre, 1994, dalawangkatlo ng Iglesia ang umalis, at ang ikatlo naman ay nangagsikalat. Sa
huling ikatlo na ito ng Iglesia, ang karamihan ay napapunta sa apat na
malalaking pangkat o organisasyon, at ang natira naman ay nahati-hati
sa lampas 600 na maliliit na grupo. Sa gitna ng lahat na mga ito, ay
may isang pangkat na gagamitin ng Diyos, para itayo bilang Kaniyang
nalalabing Iglesia, na matagal nang hinulaan ng propetang si Ezekiel.
Nang nangagsikalat ang Iglesia, matapos ang Apostasiya, sa loob
ng panahon na may 1260 na araw, ito ay pinangalagaan laban kay
Satanas, gaya ng sinabi ng Diyos. Pagkatapos ng panahong ito, at
sa sumunod na mga taon, marami sa mga maliliit na pangkat ang
nagsimulang bumagsak at napaisangtabi. Ang mga malalaking pangkat
naman ay nagkaroon din ng mga hidwaan, ngunit nakapag-patuloy
sa kanilang “gawain,” na sa tingin nila ay pagpapatuloy ng gawaing
pinagkaabalahan dati ni Herbert W. Armstrong sa Worldwide Church
of God. Sila ay napapirme sa kanilang mga bagong organisasyon, ngunit
sila ay nakatulog ng mahimbing, sa isang malalim na espirituwal na
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pagtulog, at tanging Diyos lamang ang maaaring gumising sa kanila
— sa Kaniyang itinakdang oras — sa oras na malapit nang dumating.
Gayunpaman, para sa nalalabing Iglesia ng Diyos, ang mga
espirituwal na pananalakay at labanan ay palakas nang palakas.
Ang kalakhan na bahagi ng panimula ng nalalabing Iglesia ng Diyos,
noong Kapistahan ng Pentekost ng taong 1998 (eksaktong 1260 na
araw, matapos ang Apostasiya), ang Iglesia ay mayroon na lamang mga
300 na nabinyagan na mga miyembro, na nakaranas ng Apostasiya. Sa
paglipas ng panahon, marami pang iba ang sumali sa Iglesia, ngunit
marami rin ang tumiwalag. Ang karamihan ay hindi nakayanan
ang mga labanan. Kung ang lahat na naging kasapi ay nagpatuloy
sa pagiging bahagi ng samahang ito, ang nalalabing Iglesia ay ilang
ulit na sana ang laki, ngunit hindi ito ang nangyari. Masyadong
naapektuhan ang marami.
Ayon sa propesiya, ipinahayag ng Diyos na higit 3,000 na katao ang
nagkaroon ng pagkakataon na maging bahagi ng nalalabing Iglesia
na ito. Kaya may aral na makikita dito, na kahit marami ang bigyan
ng pagkakataon, hindi pipiliin ng lahat na tanggapin ito, at talagang
hindi nga.
Ang kasaysayang ito ay makakatulong sa sinuman, para nila
maunawaan kung bakit ang espirituwal na kalagayan ng Iglesia ay
mahirap na tiyakin ng husto, kahit noong kalagitnaan ng taong 2008.
Kinakailangan ng Iglesia na magkaroon ng espirituwal na lakas at
pananalig, na tanging Diyos lamang ang maaaring “sumukat” sa mga
panahong yaon. Yaon ang pagbabasihan, kung kakayanin ng Iglesia,
kung sakali mang ipagpaliban ang mga kaganapan ng paghatol, upang
maisakatuparan ang mas dakilang layunin ng pagkakaloob ng awa at
buhay, sa mundo at sa nangagsikalat na Iglesia.
Batid ng Diyos ang uri ng pinsala na darating sa Kaniyang
Iglesia, sa oras na ipahintulot Niya na mangyari ang Apostasiya.
Alam ng Diyos ang magaganap na espirituwal na labanan at pinsala
na kasunod nito at magkakaroon ng napakalaking bilang ng mga
biktima. Magkagayunman, ayon sa dakilang plano ng Diyos, kahit
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yaong mga nasa malaking Iglesia na nangagsikalat, ay magkakaroon
ng pagkakataon na mailigtas, sa ibang kapanahunan — sa huling 100
na taon, makalipas ang Milenyo.
Ang Diyos ay dati nang may layunin at saloobin, na Siya ay may
pangungunahan na isang malakas na pangkat ng mga nalalabi,
na galing sa Iglesia, sa gitna ng pinakamalubhang espirituwal na
kapighatian, sa kasaysayan ng Iglesia mula pa noong taon na 31 A.D.
Gayunman, ang saloobin ng Diyos, una at higit sa lahat, ay hindi
lamang pamunuan ang pangkat ng nalalabi, na marating ang lampas
pa sa kalagitnaan ng 2008 hanggang Pentekost ng 2012, kundi ang
makalikha sa kalooban nila ng mas malakas na pananalig at mas
mataas na antas ng espirituwal na lakas. Ito ngayon ang magbibigay
sa kanila ng kakayahan na maisagawa ang kanilang mas malaking
magiging tungkulin sa loob ng labing-isang taon, pagkatapos ng 2008
hanggang sa Pista ng Pentekost, 2019.
Higit sa lahat, hangad ng Diyos na iligtas ang pinakamalaking
bilang ng buhay sa dulong panahon, maging sa nangagsikalat na Iglesia
man o maging sa buong mundo. Ngunit, sa mga ganitong bagay, ang
lahat ay babagsak pa rin sa disisyon ng bawat isa, kaya walang katiyakan
kung ano ang pipiliin nila. Noong nilikha ng Diyos ang kaharian
ng mga anghel, walang katiyakan, kung ilan ang magpapatuloy na
makinig sa Kaniya at kung ilan ang hindi. Batid Niya, na kapag sila
ay nagkaroon ng karapatan na magdisisyon para sa sarili nila, ay
maaaring marami rin ang susuway sa Kaniyang kagustuhan. Paglipas
ng panahon, isang-katlo ng mga anghel ang tumanggi sa Diyos at sa
Kaniyang pamamaraan ng buhay.
Ang lahat ng tao ay binigyan rin ng kakayahan na magdisisyon
para sa kanilang sarili. Ang karamihan sa mga ginising ng Diyos,
sa kanilang espirituwal na pagtulog, na mula sa nangagsikalat na
Iglesia, ay hindi kayang tiisin ang espirituwal na kapighatian, na
sinapit ng Iglesia, magmula noong magkaroon ng Pagtaliwakas.
Sadyang, hindi nila nakayanan ang magpatuloy sa pakikipaglaban.
Ang ilan ay bumigay sa kanilang kahinaan sa kapalaluan, paghangad
sa kapangyarihan o kasikatan, kasakiman, pangangalunya, espirituwal
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na panghihina, paninibugho o selos at kapaguran sa pakikipaglaban.
Lahat ng nakaranas ng Pagtaliwakas o Apostasiya ay nakatulog,
bago sila ginising ng Diyos, at yaong mga nalalabi na sumuko sa
pakikipaglaban ay bumalik na naman sa kanilang pagkakatulog.
Ngunit, laging mayroong mga taong nananatiling espirituwal
na gising at nakabantay sa mga panahong ito. Dahil dito, ang Diyos
ay nagkaroon ng pagkakataon na may maisagawa sa kanilang
espirituwal, na nagpalakas sa kanila, sa pananalig at espirituwal
na pakikipaglaban. Kung saan man ang kinalalagyan ng Iglesia, sa
kanilang pangkalahatang espirituwalidad, sa panahon ng kalagitnaan
ng taong 2008, ay hindi pa rin mawari sa mga taon na nauna dito. Ang
paglaki, espirituwal na estado o kalagayan, at pananampalataya ng
Iglesia ay hindi maaaring sukatin hanggang sa partikular na panahong
ito, upang malaman kung ano pa ang maaaring likhain sa loob nila sa
pagpapaliban nang lampas ng taong 2012.
Ang Pagsubok na Pinangsukat ng Iglesia
Sa kahabaan ng panahon, may mga bagay na ginawa ang Diyos sa buhay
ng mga taong Kaniyang tinawag, na naging pagsubok para sa kanila,
upang maipakita kung ano ang tunay nilang pagkatao — at kung ano
ang nasa kaloob-looban ng kanilang isipan. Sa pamamagitan ng mga
pagsubok na ito ay napipilitan ang isang tao na harapin o gawan ng
paraan ang anumang bumabagabag sa kaniyang isipan, sa mga oras na
yaon. Ang ganoong pagsubok ay magbubunyag kung saan tumitindig
ang isang tao, sa kaniyang relasyon sa Diyos at sa Kaniyang Iglesia.
Ang tunay na lakas o kahinaan ng isang tao ay makikita sa kaniyang
reaksyon, kapag mayroon siyang nakakaharap na ganitong bagay at
ito ay kayang sukatin ng Diyos.
Mayroong mga pagsusuri o pagsubok na malinaw na
makapagpapakita ng lakas o kahinaan, sa loob ng espiritu ng isang
tao, at kung nasaan talaga ang isang tao sa espirituwal. Ang mga bagay
na ito ay maglalahad ng kaniyang lakas ng paniniwala, pananalig
at katapatan sa Diyos. Gayunpaman, maaari ding maglahad ang
mga ito ng mga kahinaan, na magiging dahilan para huwag nang
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ituloy ang mga susunod na pagsubok dahil pangita namang hindi
na ito makakayanan pa. Hindi ka maaaring manatili na “hindi
makapagdisisyon” kung relasyon sa Diyos ang pinag-uusapan. Hindi
ka maaaring makipagrelasyon sa Diyos kung ikaw ay maligamgam
sa espiritu, at lalo nang hindi kung ikaw ay hindi sumasang-ayon.
Isang magandang halimbawa ng ganitong pagsubok ay noong
paniwalain ng Diyos si Abraham na kailangan niyang ialay ang kaniyang
anak na si Isaac, bilang isang sakripisyo. Dapat na maintindihan, na
ang pag-aalay ng isang buhay ng tao, ay labag sa utos ng Diyos, ngunit
hindi ito alam ni Abraham sa mga panahon na yaon. Gayunpaman,
napaniwala ng Diyos si Abraham, na kailangan niya itong gawin.
Matibay ang pananalig ni Abraham sa Diyos, at naniniwala siya
na ang Diyos ay puno ng awa at kabanalan, na bubuhayin Niyang
maguli si Isaac kung kinakailangan para matupad ang Kaniyang
pangako tungkol sa hinaharap ni Isaac. Sinabi sa kwento, kung papaano
pinigilan ng Diyos si Abraham, sa pagpatay sa sarili niyang anak, at
sa halip ay binigyan siya ng tupa, para maialay niyang sakripisyo. Si
Abraham ay isinailalim sa isang pagsubok, upang malaman kung ano
ang tunay na nilalaman ng nasa kailaliman ng kaniyang pagkatao, na
siya ring naglalahad ng kaniyang pananalig at katapatan sa Diyos.
Ang kaganapang ito, ay nagbibigay ng aral sa buong mundo, upang
maunawaan natin, kung gaano tayo kamahal ng Diyos, sapagkat
isinakripisyo Niya ang sarili Niyang Anak, mailigtas lang tayo.
Matapos ang salaysay na ito, sinabi ng Diyos kay Abraham,
“Ngayon, kilala na kita.” Ito ay nagpapahiwatig ng tunay na kaisipan
at espirituwal na paglikha na napagbuti sa loob ni Abraham, hanggang
sa mga saglit na yaon. Naipakita ang antas ng katapatan ni Abraham
sa Diyos, na ito ang pinili niyang pamumuhay, na sumusunod at may
pagkakaisa sa Diyos, kahit na ano pa ang dumating sa kaniyang buhay.
Katulad ng kung papaano nakipag-ugnayan ang Diyos kay
Abraham sa salaysay na ito, pinaniwala rin ng Diyos ang Iglesia, na
ang pagbabalik ni Cristo ay magaganap noong taon ng 2012, kahit na
napagpasiyahan na Niya, noong kalagitnaan ng 2008, na ipagpaliban pa
ito ng pitong taon. Nagdisisyon ang Diyos, noong kalagitnaan ng 2008
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na bigyan ng pagsubok ang Iglesia, sa pamamagitan ng pag-aabante ng
petsa ng pagbabalik ni Cristo, ng pitong taon, upang makita ang tunay
na espirituwal na kalagayan at antas ng espirituwal na pag-unlad ng
mga miyembro, hanggang sa mga oras na yaon. Ito ay isang pagsubok,
upang mapag-alaman kung ano ang tunay na nasa kaloob-looban ng
espiritu ng bawat tao.
Ang pagsubok na ito, ay noong ipahiwatig ng Diyos ang bagong
katotohanan sa Kaniyang Iglesia, na ang pagbabalik ni Cristo sa
mundong ito ay sa Kapistahan ng Pentekost at hindi sa Banal na Araw
ng mga Pakakak, na gaya ng dating pinaniniwalaan. Simula nang
ako’y nasa Iglesia, ang pinaniniwalaan at itinuturo ng mga ministro
ay si Cristo ay babalik sa Pista ng mga Pakakak. Ito ay hindi maliit na
pagbabago para sa Iglesia, at ito ang nagpahiwatig kung saan
nakatindig ang lahat, kung espirituwal ang pag-uusapan. Ang
mga bagay na tungkol sa mga Banal na Araw ay mga pangunahing
doktrina, at alam ng Iglesia na hindi babaguhin ng Diyos ang
anumang katotohanan na may kinalaman sa mga araw na yaon at ang
kahulugan ng katuparan ng mga iyon. Bagama’t maraming ibinigay
na katotohanan ang Diyos, sa Kaniyang Iglesia, tungkol sa Kaniyang
mga Banal na Araw, may mga bagay tungkol sa mga ito, na hindi pa
Niya naipapahayag ng lubusan. Yaon ay sinadya.
Sa paglipas ng panahon, parami ng paraming katotohanan ang
ibinibigay ng Diyos sa Kaniyang mga tao. Ganito na, simula pa noong
nilikha si Adan at si Eba. Sa nakalipas na 6,000 taon, ang Diyos ay
patuloy na nagpapahayag ng mga katotohanan, tungkol sa sarili Niya,
sa Kaniyang plano, layunin at pamamaraan ng buhay. Bilang isang
halimbawa, noong panahon ni Moses, mas marami pang katotohanan
na ipinahayag ang Diyos tungkol sa sarili Niya, sa Kaniyang layunin
at tunay na pamamaraan sa buhay, upang mabuhay ang tao. Nakipagugnayan ang Diyos sa ilang mga tao at mga pamilya, sa loob ng ilang
daang taon, ngunit noong panahon ni Moses ay mas marami Siyang
ipinahayag sa Israel kaysa sa mga taong nabuhay na una.
Sa pagpapatuloy ng panahon, nagsimula na ang Diyos na
magpahayag ng mas marami pa, sa pamamagitan ng Kaniyang mga
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propeta, at tapos noon ay sa pamamagitan na ng pinakadakilang
Propeta, sa lahat, na ipinadala sa sangkatauhan — si Jesu-Cristo.
Dito sa puntong ito, na mga 4,000 taon, mula nang magkaroon ng
tao sa mundo, sinimulan ng Diyos na magpahayag ng mas maraming
karunungan at pang-unawa. Sinimulan na rin ni Jesu-Cristo na
ipahayag ang espitituwal na layunin ng mga batas ng Diyos at ng
Kaniyang mga pamamaraan ng buhay. Kahit noong maitatag na ang
Iglesia, sa taong 31 A.D., nagpatuloy pa rin ang Diyos, na magpahayag
ng mas marami na naman, sa Kaniyang Iglesia, sa pamamagitan ng
Kaniyang mga apostoles at ng propetang si Juan.
Sa nakalipas na 80 taon, mayroon lamang isa pang pagbabago sa
Iglesia, na naging isang malaking pagsubok para sa karamihan ng mga
miyembro. Ito ay noong ipahayag ng Diyos kay Herbert W. Armstrong,
na ang Kapistahan ng Pentekost ay dapat ipagdiwang sa araw ng
Linggo, imbes na araw ng Lunes, na siyang nakasanayan na sa Iglesia,
sa loob ng halos 40 taon. Kaya noong 1974, nang ipaalam ng Diyos kay
G. Armstrong, na kailangan niyang isagawa ang pagbabagong ito sa
loob ng Iglesia, ito ang naging dahilan para sa mga miyembro, na pagaralan nila kung saan sila tumitindig, sa kanilang “pananalig” sa Iglesia
ng Diyos, kung gaano kalalim sila naniniwala sa pagtawag sa kanila
ng Diyos, at kung sila ay totoong kumbinsido na may isinasagawang
pagbabago sa kanila ang Diyos.
Nang isagawa ang pagbabagong yaon, nabunyag kung saan
talaga tumitindig ang mga tao sa espirituwal. Ang reaksyon mula
sa mga miyembro ng Iglesia, ay naging daan upang ang pag-unlad sa
espirituwal ng bawat isa ay masukat ng Diyos. Malaking bilang ng mga
kasapi sa Iglesia, pati na rin ang mangilan-ilan na mga ministro, ang
tumiwalag sa Iglesia nang dahil sa usaping ito. Sa nangyari dito, may
mga taong hindi sang-ayon sa pagbabago, na nasa magkabilang panig,
gayunpaman, pangita pa rin kung nasaan talaga sila sa espirituwal.
May mga iba, na ayaw sa pagbabago, sapagkat, hindi nila matanggap na
ipinahayag ito ng Diyos kay G. Armstrong; at hindi rin nila matanggap,
na mali sila ng ganito katagal na panahon. May mga iba naman na
nagsi-alisan sa Iglesia, sapagkat hindi ginawa ni G. Armstrong ang
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pagbabago nang mas maaga. Sa pagsubok na ito ay napilitan ang
mga miyembro na magbigay ng kani-kanilang mga reaksyon, at sa
pamamagitan nito ay makikita ang mga tunay nilang paniniwala at
saloobin.
Kaya ng Diyos na ipahayag ang katotohanan, sa Iglesia, sa simula
pa lamang, ngunit sinadya Niyang huwag gawin ito, upang pagdating
ng panahon ay maaari Niya itong gamitin bilang isang pagsubok, na
makalilinang ng Kaniyang Iglesia. Ang pagsubok na ito ay nakatulong
sa paglinis ng Iglesia sa espirituwal, at ang resulta ay naging mas
malakas ang naiwan na mga kasapi, na sumusunod sa Apostol ng
Diyos, na sumusunod lamang kay Jesu-Cristo.
Sa pagsubok na ito, noong 1974, ay maraming natanggal sa Iglesia
ng Diyos, ngunit ang karamihan sa Iglesia ay minabuti ang nangyaring
pagbabago at nagpasalamat sa Diyos sa Kaniyang ipinahayag na
mahalagang katotohanan. Sila ay natutuwa sa ibinigay sa kanila ng
Diyos.
Ang ganitong mga pagsusubok ay dinisenyo upang pwersahin ang
isang tao na magkaroon ng reaksyon sa isang bagay na hindi pa niya
naranasan sa kaniyang buhay. Sa ganitong mga sandali ay napipilitan
silang magdisisyon at mamili kung ano ang kanilang paniniwalaan. Sa
kasong ito ng isang pagbabago tungkol sa araw ng pagdiwang ng Pista
ng Pentekost, ang pag-anunsyo ng pagbabagong ito, ay nakapwersa
sa mga tao na gumawa ng reaksyon na alinsunod sa kanilang sariling
pag-iisip at mga paniniwala. Kailangang harapin ng bawat isa, kung
ano ang nararapat nilang gawin, bilang reaksyon sa kanilang narinig
na anunsyo. Ang pagsubok na ito, na may kinalaman sa isang malaking
pagbabago sa pagdiwang ng isa, sa mga Banal na Araw ng Diyos
ay naglalaro sa isipan ng tao. Agad itong makakapagpaningas ng
isang reaksyon na magbubunyag kung saan tumatayo ang isang tao.
Ibubunyag nito ang antas ng pananalig at tiwala ng isang tao o ang
kawalan nito.
Kadalasan, ang mga tao ay hindi man lamang nakikilala ang
tunay nilang sarili at tunay nilang mga paniniwala hanggang sa may
makaharap silang pagsubok, na siyang magpapakita ng mga ito.
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Sa halimbawang ito, ang mga tao ay agad na nasubok, sa kanilang
tunay na paniniwala at pananalig sa Iglesia ng Diyos, at sa kanilang
kumpiyansa na pinangungunahan ng Diyos si Herbert W. Armstrong,
na Kaniyang apostol. Ito ang magpapatunay sa antas ng pananalig
ng bawat miyembro, sa kanilang paniniwala sa mga doktrina ng
Iglesia, at maging sa kanilang pagkaka-alam kung sa anong paraan,
ipinapahiwatig ng Diyos ang Kaniyang mga katotohanan sa Kaniyang
mga tao.
Noong Kapistahan ng Pentekost ng 2008, ang Diyos ay nagsimulang
magbigay ng isang bagong katotohanan — ang ika-50 na Katotohanan
— sa Kaniyang Iglesia, tungkol sa Banal na Araw, na kung kailan si JesuCristo ay muling tatayo sa Bundok ng Olivo, sa kaniyang pagbabalik.
Ang reaksyon sa katotohanang ito, mula sa Iglesia ng Diyos, ang siyang
pagbabasihan kung anong taon, ipadadala ng Diyos ang Kaniyang
Anak upang itatag ang Kaniyang Kaharian sa lupa.
May dalawang layunin ang Diyos para sa Iglesia, kung ang pagbabalik
na yaon ay mangyayari ng lampas sa taong 2012. Hindi layunin ng Diyos
na ang mga kasapi sa Iglesia ay magpapatuloy lamang sa kanilang mga
gawain, na tulad ng mga nakalipas na 13 taon, na nagpapatuloy lang sa
proseso ng pagbabagong-anyo sa kanilang isipan. Ang Iglesia ay malayo
na ang nilakbay, simula pa noong Apostasiya, at wala namang saysay
kung lalo pa itong papahabain ng wala namang kapararakan.
Bagkus, kung ang Iglesia ay magpapatuloy ng 11 pang taon,
hanggang sa Pista ng Pentekost ng 2019, gagawin muna ng Diyos itong
ibayong mas malakas sa pananampalataya at mas higit sa espirituwal
na lakas, kaysa dati. Ito ay mangangailangan ng isang proseso, na
hindi pa nagawa sa Iglesia ng ganito kalaki.
Ang mas mahalagang layunin ng Diyos, sa pagpapapatuloy pa, ay
kung tunay na mas higit na paglikha ang maaaring isagawa sa kanila,
diyata’t sila rin mismo ay makakagawa ng mas malaking gawain, kaysa
sa matutupad sana nila pagkatapos ng 2008 hanggang sa 2012, kung
yaon ang naging oras ng pagbabalik ni Jesus.
Kung wala pa ang Iglesia sa kinakailangan nitong marating, ng
bandang kalagitnaan ng 2008, para maisagawa ang mga karagdagang
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bagay na kailangang isagawa sa loob nito, ay mawawalan na ng saysay
na magpatuloy pa. Sa halip ay magiging mas makabuluhan na ipatupad
na lamang ang nasa hula, na kapighatian sa dulong-panahon para sa
mundo, isang mundo na nararapat lang na mahatulan ng kapighatian.
Ang bagong katotohanan na magiging isang pagsubok para sa
Iglesia, ay ibinigay dito noong ika-28 ng Hunyo, 2008. Noong araw
na yaon, ipinahayag sa buong Iglesia, ang pagbabago, na babalik si
Jesu-Cristo sa Pista ng Pentekost. Ito ay naging nakakabagabag ng
damdamin para sa mangilan-ngilan sa Iglesia, na may kasama ring
mga ministro. Hindi nila ito matanggap ng mabuti kaya nagsimulang
lumabas ang kanilang tunay na espirituwal na katayuan. Sa paglipas
ng panahon, ang karamihan sa kanila ay lalong nanghina dahil sa iba
pang mga pangyayari, hanggang sa sila ay tuluyan nang umalis. Ito ay
isang pagsubok na nagpakita ng kanilang naging tunay na reaksyon,
at naging isang malaking punto sa kanilang buhay, nang tumalikod
sila sa Diyos.
Gayunpaman, may mga iba naman sa Iglesia, na ito ang naging
sanhi ng kanilang espirituwal na pagkagising, nang mapansin nila
na sila pala ay bumabalik na naman sa dati nilang kalagayan noong
panahon ng Laodicea. Nagpasiya sila na magbago at sila ay nakatamo
ng mas mabilis na pag-unlad sa espirituwal.
Para sa karamihan na patuloy na nakakaranas ng espirituwal
na pag-unlad, ang bagong katotohanang ito ay nagsilbing isang
inspirasyon, lalo na’t nakikita nila ang tunay na kahalagahan nito.
Ang Iglesia ay natuwa at lalong sumigla sa pagbabagong ito, at ito’y
naging isang malaking tulong sa kanilang espirituwal na paglaki at
pag-unlad.
May iba pang makukuha sa bagong katotohanan na ibinigay,
bukod sa pagkakaalam kung anong Banal na Araw muling tatayo si
Jesu-Cristo sa mundong ito. Ipinakita rin nito ang malaking kaibahan
sa araw ng pagbabalik ni Cristo. Ito ay lubos na nakapagpasigla sa
Iglesia ng Diyos.
Gaya ng naiulat, bago nagkaroon ng pagbabago sa pang-unawa
ng pagbalik ni Cristo, na sa Pista ng Pentekost, ang pagkakaalam
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noon ay sa Pista ng Pakakak, na papatak sa panahon ng taglagas, sa
Hilagang hati ng daigdig. Ilang buwan bago ibinigay ang pagbabagong
ito, noong Hunyo ng 2008, ang Iglesia ay naniniwala na sa Pista ng
Pakakak ng 2011, ang pagbabalik ni Cristo. Ang dahilan kung bakit sa
partikular na taong yaon ang tingin ng Iglesia, ay sapagkat ipinahayag
ng Diyos na ang taong 2008, ang siyang magiging taon na sisimulan
na itatag ang huling pagsaksi ng mundong ito, kaya nga pinamagatan
ang ikalawang aklat na, 2008 - God’s Final Witness. Nang dahil sa
2008 nga ang ipinahayag na taon, kung kailan sisimulan na itatag ng
Diyos, ang panghuling saksi para sa dulong-panahon, alam ng Iglesia
na ang pagsaksi ay maisasakatuparan sa loob ng kapanahunan sa hula
na may 1,260 na araw. Ang tanging Kapistahan ng mga Pakakak, na
maaaring sukatin, mula 2008 ay ang Pista ng Pakakak ng 2011.
Kaya, kasama ng bagong katotohanan na tungkol sa pagbalik
ni Cristo sa Pista ng Pentekost, ito ay nangangailangan din ng paganunsyo ng bagong petsa para sa pagbabalik ni Cristo. Ang tanging
Kapistahan ng Pentekost na kalapit ng 1,260 na araw mula ng taong
2008 ay ang nasa taon ng 2012.
Bagama’t nagkaroon ng pagbabago sa ating pang-unawa ng
kakaibang Banal na Araw, na petsang papatakan ng pagdating ni
Cristo; ito ngayon ay naging lubos na kapanapanabik. Ang bilang na
ito, ng 1,260 na araw ay karugtong ng propesiya ni Daniel, na tungkol
sa pagtukoy ng tamang oras ng mga kaganapan sa dulong-panahon,
na kinabibilangan ng tatlong partikular na mga panahon. Bukod sa
bilang ng 1,260 na araw, mayroon ding 1,290 na araw, at 1,335 na araw
na binanggit sa Aklat na Daniel 12. Bigla na lamang, nagkatugmatugma ang mga binanggit na bilang ng mga araw, samantalang wala
kang makitang kaayusan kung gagamitin mo ang mga bilang na ito,
para sa Pista ng Pakakak ng 2011.
Kapag bumilang ka ng 1,335 na araw na pabalik, mula sa Pista ng
Pentekost ng 2012, ang papatakan na araw ay ika-30 ng Septyembre,
2008, ang araw ng Pista ng Pakakak sa taong yaon. Ito ay lubos na
nakasisigla para sa kalakhan ng Iglesia, dahil mayroon itong kahangahangang kahulugan na nauunawaan ng lahat. Ang Pista ng Pakakak
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ay naglalarawan ng pag-anunsyo ng pagdating ng Hari ng mga hari
— ang pagdating ng Mesiyas. Yaon ang pangunahing kahulugan ng
Banal na Araw na iyon, kaya nga ang Iglesia ay naniniwala noon, na
si Cristo ay malamang na babalik sa Banal na Araw ng Pista ng mga
Pakakak. Gayunpaman, sa bagong katotohanan na ibinigay sa Iglesia
noong Hunyo ng 2008, ito ay nagkaroon ng mas malalim na ibig sabihin.
Yaon ay sapagkat ang paniniwala na ngayon ay ang pag-anunsyo ng
pagdating ni Cristo ay sa Pista ng Pakakak, 2008 at pagkalipas ng
1,335 na araw, ay magbabalik na siya sa lupa, sa simula ng Pista ng
Pentekost ng 2012.
Ang pagsubok na ito sa Iglesia ng Diyos noong 2008, ay mas
mahalaga ng malayo kaysa sa ating pakiwari. Ito ay doble ang
importansya, sapagkat para itong dalawang pagsubok na pinagsama.
Hindi lang napalitan ang katotohanan tungkol sa isang Banal na Araw,
kundi pati ang tamang oras ng pagbabalik ni Cristo ay napalitan rin,
dahil sa malinaw na hindi siya babalik sa Pista ng mga Pakakak, 2011,
kundi sa Pista ng Pentekost, 2012. Ito ay isang malaking pagsubok
para sa Iglesia ng Diyos, at mabilis nitong palalabasin ang tunay na
pananalig, pagtitiwala at pananampalataya ng bawat nilalang.
Kaya sa totoo lang, nagawang makuha ng Diyos ang reaksyon
na nagpakita ng tunay na espirituwal na kalagayan ng Iglesia, na
siyang kailangan upang masukat ito. At mula doon, ay ipinagpatuloy
na ng Diyos ang Kaniyang plano at layunin na lumikha ng bagay na
mas mahalaga sa Kaniyang Iglesia, sa isang grado at isang paraan na
hindi pa naisasagawa noon. Dangan rin lang na nakapasa ang Iglesia
sa pagsubok, ang Diyos ngayon ay hindi lamang ipagpapaliban ang
pagdating ni Cristo, mula Pentekost, 2012 hanggang sa Pentekost, 2019,
kundi , sisimulan Niya na rin na ihanda ang mundo na magkaroon
ng pagkakataon, upang mas marami ang masasagip na mamumuhay
sa Milenyo.
Bagama’t pinalitan ng Diyos ang oras nito, hindi Niya ipinaalam
sa Iglesia, na naisagawa na Niya ito. Yaon mismo ang magiging
pangunahing kasangkapan, na gagamitin ng Diyos, kung saan ay
mayroon Siyang ipagpapatuloy na mas dakilang espirituwal na
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lilikhain sa loob ng Kaniyang Iglesia. At bunga nito, ang Iglesia ay
nakaranas na mahulma sa espiritu, at mabigyan ng karagdagang lakas
na espirituwal, na may antas para manindigan laban kay Satanas, sa
mga demonyo, at sa mundo mismo, at kahit na ano pa ang gawin ng
mga ito, laban sa kanila.
Nakipag-Isa sa Diyos
Ang karanasang ito, na dalawang pagsubok na ibinigay sa Iglesia, sa
katapusan ng Hunyo,2008, ay nakapagdulot sa Iglesia na magkaroon
ng mas matibay na pananalig at mas malinaw na pananaw, na higit
pa kaysa dati. Pagkalipas ng anim na buwan, ang Iglesia ay lalo pang
napag-tibay ang pakikipag-isa nito sa Diyos. Ito ay napatunayan sa
ginawa ng Iglesia noong simula ng Enero ng taong 2009.
Bagama’t ipinahayag ng Diyos sa Kaniyang Iglesia, ang katotohanan
na ang pagbalik ni Cristo ay magaganap sa Pista ng Pentekost, hindi
Niya ipinahayag sa Iglesia, na ang taong 2012 ay hindi na ang taon
ng kaniyang pagdating. Ilang taon pa ang lilipas, bago ipapahayag ng
Diyos, na ang lahat na magaganap ay ipinagpaliban na ng pitong taon.
Sa buong apat na taon na sumunod, matapos ang pagsubok sa
Iglesia,hanggang sa Kapistahan ng Pentekost ng 2012, ang paniniwala
ng Iglesia ay babalik si Cristo sa araw na yaon. Nagpatuloy ang
Iglesia sa gayung paniniwala nang dahil sa buong pananalig nito,
na maihahalintulad kay Abraham, na buo ang pananalig sa Diyos na
bubuhayin Niyang muli ang kaniyang anak, kahit na isakripisyo niya
ito. Para sa Iglesia, ang lahat ay paghahanda, para sa pagdating ni
Cristo. Ang mga tao ay gumawa ng mga mabigat na disisyon tungkol sa
kanilang mga pamilya, sa kanilang hanap-buhay at iba pang mga bagay
na pinansyal, na batay sa akala nilang katapusan ng buong sistema
ng mundo sa bandang katapusan ng Mayo, 2012. Para sa karamihan,
magiging mas mahirap ang kanilang kabuhayan sa hinaharap, ngunit
ginawa nila ito nang dahil sa kanilang pananampalataya.
Bagama’t wala namang tunay na nangyari sa mga buwan, linggo at
araw na mga yaon, hanggang sa sumapit na nga ang araw na kanilang
hinihintay, ang naganap na ito, ang pinagbasihan ng Diyos upang
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makalikha sa loob nila ng mas dakilang bagay na espirituwal, na hindi
maaaring maisakatuparan sa anumang paraan, maliban dito. Yaon ang
tunay na dahilan, kung bakit hindi ipinahayag ng Diyos, na ang lahat
ay ipinagpaliban ng pitong taon. Sa totoo lang, matagal tagal din na
panahon ang lumipas, matapos ang Pentekost ng 2012, bago ipinahayag
ng Diyos, ang Kaniyang ginawa. Sa lahat ng mga taon, nang palapit
na sa petsang yaon, ang Iglesia ay nagkaroon ng pagkakaisa at naging
handang sumunod sa Diyos sa anumang direksyon o pagbabagong
iutos Niya dito.
Ang Iglesia ay nilikha ng Diyos, at ngayon ay mayroon Siyang
lilikhain na mas higit pang espirituwal na bagay sa loob ng buong
prosesong ito. Ang nakamamanghang layunin, sa likod ng lahat
ng pinaggagawa ng Diyos sa Kaniyang Iglesia, ay nasimulan na
maihayag, ng isang bagay na binigyan Niya ang Iglesia ng inspirasyon
na isagawa, matapos ang pagtunog ng Pitong Pakakak ng Paghahayag
noong kalagitnaan ng Disyembre ng 2008. Sa simula ng Enero, ang
Iglesia ng Diyos ay nagsagawa ng dalawang araw na pag-aayuno.
Ito ay isang bagay na hindi pa nagawa ng Iglesia noon. Ipinaalam
sa lahat na ito ay para lamang sa mga kasaping nabinyagan. Subali’t
may mga hindi pa nabinyagan o mga mas bata na kapamilya ng mga
miyembro na nakilahok sa pag-aayuno, bagama’t ang ilang mga bata
ay nagsagawa lang ng isang araw na pag-aayuno, sila ay nakilahok
pa rin.
Ang pag-aayunong ito, ay isang mabisang paraan upang magkaroon
ng mas malakas na pagkakaisa ang Iglesia sa layunin ng Diyos,upang
makapagpatuloy ito sa ibibigay na ikalawang petsa ng pagdating ni
Cristo. Sa pag-aayunong ito na isinagawa ng Iglesia, ang layunin,
gaya ng lahat ng pag-aayuno, ay upang lalong mapalapit sa Diyos, sa
pamamagitan ng pagpapakumbaba sa Kaniya, at pagtuon sa anumang
kinakailangan upang umunlad, magbago sa pamamagitang ng pagsisisi,
at pagbabagong-anyo ng isipan. Sa pag-aayunong ito, marami ring
mga panalangin na sana ay mas ibayong maraming tao ang maililigtas
ng Diyos sa kapahamakan, sa dulong panahong ito, sa mundo at sa
Iglesia na nangagsikalat.
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Yaon naman ay dati nang hangarin ng Diyos, para sa Iglesia
na nangagsikalat at maging sa mundo. Sa pamamagitan ng pagaayunong ito, ang Iglesia ay lalong nagkaroon ng pakiki-isa sa layunin
ng Diyos. Subali’t hindi malalaman ng Iglesia, ang lahat na isinagawa
ng Diyos hanggang sa mabasa nila ang aklat na ito, at ito ay matagal na,
matapos na maisagawa ng Diyos ang Kaniyang plano para makamit
ang mismong bagay na kinailangan na makamit sa pag-aayunong ito —
para mas marami ang maaaring mailigtas na makapasok sa Milenyo.
Sa katunayan, may ipinahayag ang Diyos na bahagi nito, sa Iglesia,
bago mag 2012, na tungkol sa Iglesia na nangagsikalat. Ipinahayag
ng Diyos, na mas malaking bilang ng mga nangagsikalat ang may
pagkakataon na mailigtas, bagama’t hindi natin naunawaan noong mga
panahon na yaon, na hindi mangyayari ang mga ito, hangga’t hindi
pa lumilipas ang pitong taon.Kung dumating si Cristo noong 2012,
mas maliit na bilang lamang ang maaaring iligtas na makakapasok
sa Milenyo.
May isang propesiya sa Paghahayag, na nagsasabi ng tungkol
sa pagkawasak ng Herusalem, na kung saan 70,000 mga katao ang
nasasangkot. Sinabi ng Diyos, na 7 libo ang masasawi sa isang malakas
na lindol (pagkalog). Kung natupad sana ang 2012, ito ang mangyayari
sa loob ng pisikal na lungsod, at ito ay pisikal na maisasakatuparan.
Nang dahil sa binago ang petsa para maging 2019, may ginawang
paraan para sa Iglesia na nangagsikalat (isang uri ng espirituwal
na Herusalem) upang magkaroon ng pagkakataon ang 63,000 na
katao, na mabuhay ng pisikal sa Milenyo, imbes na maghintay pa na
buhayin na maguli, sa mga huling 100 taon ng ikalawang buhay na
pisikal. Subali’t ang propesiyang ito ay may roon ding ipinapahayag,
na sa bilang ng 70,000 na magmumula sa mga nangagsikalat, may
tanyag na 7,000 na katao (na markado at napangalanan) na kasama
dito, na siguradong mamamatay. Kasama dito ang marami, na hindi
“nanindigan” na gaya ng dapat na ginawa nila, noong mayroon silang
pagkakataon, bago magkaroon ng Apostasiya at ilang taon, matapos
ito. Bagama’t 63,000 ang bibigyan ng pagkakataon na mamuhay sa
Milenyo, hindi nangangahulugan na tatanggapin ng lahat ang iaalok
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ng Diyos, na kasama ang pagtanggap sa Kaniyang nalalabing Iglesia
at sa Kaniyang dalawang saksi para sa dulong-panahon, na siyang
Kaniyang mga propeta at mga pinuno para sa Kaniyang Iglesia.
Sa dalawang araw ng pag-aayunong ito, na isinagawa ng Iglesia
noong Enero ng 2009, pinag-isipan rin ng Iglesia na gawin itong tatlong
araw. Ang dahilan, kung bakit hindi ito itinuloy ay dahil sa hangarin
na huwag makabawas sa kwento ni Reynang Esther, na nagpatawag
ng tatlong araw na pag-aayuno para sa lahat ng mga Hudeo na nasa
piitan, upang sila ay mailigtas sa kanilang nalalapit na kamatayan.
Ang mga bihag na mga ito ay nagpakumbaba sa harap ng Diyos, sa
loob ng tatlong araw na pag-aayuno o hindi pagkain at pag-inom sa
buong panahon na yaon. Nakamamangha ang kwentong ito, kung
papaano sila iniligtas ng Diyos.
Ang isa sa mga pinakamabisang paraan na ibinigay ng Diyos, para
gamitin ng mga tao na nangangailangan ng Kaniyang awa, tulong o
pamamagitan sa buhay, ay ang pagpapakumbaba ng sarili ng isang
tao, sa harap Niya, sa pag-aayuno, pagdarasal at pagsisisi. Ito ay isang
malakas na kagamitan.
Ang Pagmamahal at Awa ng Diyos.
Kung ang mga tao ay walang makukuha, maliban sa iisang bagay
mula sa aklat na ito, ang aking inaasam ay masimulan sana nilang
maunawaan ang isang kahanga-hangang katotohanan. Ito ay yaong,
ang Diyos ay makatarungan, at isang Diyos na walang katapusan ang
pagmamahal at dakilang awa. Ang Aklat ng Mga Awit ay madalas na
may sinasabi tungkol sa katotohanang ito at mayroon akong sisipiin
na mga berso dito.
“Si Yahweh’y mapagmahal at puno ng habag, hindi madaling
magalit, ang pag-ibig ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanino’y hindi
nagtatangi; sa kanyang nilikha, pagkalinga Niya ay mamamalagi.
(Mga Awit 145:8-9) Ang paglikha at layunin ng Diyos, para sa tao ang
siyang pinakamahalaga, sa lahat ng Kaniyang nilikha. Ang bersong
ito ay nagpapahayag ng tunay na hangarin ng Diyos, para sa lahat ng
mga tao.
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“Mapagpatawad ka at napakabuti; sa dumadalangin at nagsisisi,
ang iyong pag-ibig ay mananatili.” (Mga Awit 86:5)
Ang bersong yaon ay maraming ipinapahiwatig. Ang Diyos
ay laging handang magpatawad at magpakita ng awa, ngunit ang
problema ay nasa mga tao, na ayaw pumunta sa Kaniya, para magsisi,
at nang sa ganoon ay mapatawad Niya at mabigyan sila ng awa. Ang
tao ay lubhang matigas ang ulo, sakim at malakas ang kumpiyansa sa
sarili, na gaya ng natutunghayan sa dulong-panahon na ito. Gaano pa
katagal ang tao na tatangging magpakumbaba, at magsisi sa kanilang
mga pinaggagagawa, upang masimulan nilang mayakap ang tunay
na mga gawi ng Diyos? Ang kasaysayan ng tao, sa nakalipas na 6,000
taon ay hindi maganda.
“Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masasama,” sabi pa
ni Yahweh. “Ang ibig ko nga, siya’y magsisi at magbagong-buhay.”
(Ezekiel 18:23)
Ang huling bahagi ng kabanatang ito, ay makakatulong na
maghayag ng tunay na lalim at kung anong antas ng pag-ibig, mayroon
ang Diyos para sa tao. Sa simula pa lamang ay hindi na naiintindihan
ng tao ang dakilang layunin, kung bakit sila nilikha at inilagay sa
mundong ito. Hindi nila naiintindihan kung bakit sila nabubuhay.
Ito ay dahil sa plano ng isang maibigin na Ama, na sinimulan Niyang
isinagawa, kung ilang bilyon na taon na ang nakalipas, at ngayon pa
lamang lumalantad sa liwanag.
Ang Tunay na Kalooban ng Diyos Para sa Tao - Upang Maging
KaPamilya
Napakarami kong gusto na ipamahagi sa aklat na ito, ngunit walang
sapat na puwang, na mapagsusulatan ng lahat na mga ito. Marami
na ring naisulat, sa dalawang aklat na nauna dito, na ayaw ko nang
ulitin pa. Kaya susubukan kong ibigay ang maikling buod ng tunay
na layunin at kalooban ng Diyos, para sa tao. Tunay na, napakarami
pang dapat na isiwalat.
May mga nauna nang naipaliwanag sa aklat na ito, tungkol sa
ikalawang paglikha (pagkabuhay upang maging espiritu) na inihanda
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ng Diyos na maaaring tanggapin ng tao, na siya ring tunay na dahilan
kung bakit kailangang likhain ng Diyos na maging pisikal ang tao sa
simula. Ating alamin kung ano ang tunay na kalooban at hangarin
ng Diyos, sa Kaniyang paglikha ng tao sa simula pa lamang. Sa
pamamagitan ng pagpapaliwanag nito, at pagkatapos ay pagtuon sa
dakilang layunin na maaaring nasa hinaharap nating lahat, ay mas
madali nating mauunawaan kung bakit ang Diyos ay may 7,100 na
taong plano, na manatili ang pisikal na mga tao sa lupang ito.
Sa pinakasimula ng Aklat ng Genesis, may inilarawan ang Diyos
na planeta, na matagal nang nilikha, ngunit tila ganap na walang
kaayusan at nawasak nang lubusan. Wala ditong naiwan na kahit na
anumang buhay, at ang mga sikat ng araw ay hindi man lamang makaabot sa ibabaw nito. Ang ganitong lagay ng kaguluhan at kawalan ng
buhay ay kagagawan ni Satanas at ng ikatlong bahagi ng mga anghel
na kasama niya.
Sa kwento ng naunang dalawang kabanata ng Genesis, may
ginamit na salita, na kapag isinalin sa Ingles ay nangangahulugan na
“Diyos.” Ang salitang ito ay paulit-ulit na ginamit sa pagpapaliwanag,
kung ano ang ginawa ng Diyos sa mundo, upang ito’y maaari na
namang magkaroon ng buhay. Pagkatapos, ang Diyos na yaon rin
ang lumikha ng unang dalawang tao. Matapos na likhain ang unang
lalake at babae sa ika-anim na araw, ang Diyos ay nagpahinga sa
ika-pitong araw.
Ang salitang yaon na isinalin bilang “Diyos” ay ang salitang Hebreo
na “Elohim.” Ang bahaging ito, ng muling paglikha sa mundo ay
ipinapakita ang Elohim na abala sa pagsasa-ayos ng mundo, upang
maaari muli itong maging tirahan, at pagkatapos ay ang paglikha ng
buhay dito.
Gayunpaman, sa ibang bahagi ng banal na kasulatan sa Lumang
Tipan, ang Diyos ay binabanggit, gamit ang pinakasimpleng salita sa
Hebreo na para sa Diyos, at ito ay ang salitang “El.” Kadalasan, ang
salitang Hebreo na “Yahweh” ang ginagamit, at ito ay may kahulugan
na ang “Walang Hangganan na Isa” o ang mas angkop na kahulugan
na ang, “Mag-Isang Umiiral na Walang Hangganang Isa.” Datapwa’t,
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ang pinakabuong ngalan ng Diyos ay ang madalas na makita sa Lumang
Tipan, na “Yahweh Elohim.”
Binigyan ng inspirasyon ng Diyos, na ang simpleng salita na
“Elohim” ay gamitin na mag-isa, sa unang dalawang kabanata ng
Aklat ng Genesis, na tungkol sa Kaniya at sa nililikha Niya, ngunit,
ito ay ginagamit rin sa propesiya upang makapagpahayag ng mas
marami pang iba.
Noong inilalarawan ang napakalaking okasyon ng pagsasa-ayos
sa lupa,upang maaari na naman itong maging tirahan ng buhay, at
ang muling paglikha ng buhay sa mundo, ang paggamit ng salitang
“Elohim” ay nakapagbibigay ng pakiramdam na hindi lang iisa
ang nagsasagawa ng mga ito. Nang dahil sa hindi naman tunay na
nauunawaan ng mga tagasalin, kung ano ang isinasagawa ng Diyos, o
kung bakit, isinalin lamang nila ang mga bagay, ayon sa pagkakaintindi
nila ng mga ito. Isinalin nila ito, sa isang paraan na para bagang may
nangyayaring pag-uusap, ng hindi lang iisang nilalang, na kanilang
tinawag na Elohim, o dili kaya’y mayroong umiiral na ugnayan ng hindi
lang iisang nilalang. Ginamit ng Diyos ang salitang ito, sa dalawang
kabanatang mga ito, upang ipahayag ang isang napakahalagang layunin
ng Kaniyang paglikha ng tao, at isinagawa Niya ito sa pamamagitan
ng isang propesiya.
Ang Diyos ay hindi nagsimula, sa pagpapakilala ng sarili Niya
bilang El o bilang Yahweh. Sa halip, ang Diyos ay nag-umpisa sa
panimula — sa simula ng Genesis — upang ipahayag ang Kaniyang
dakilang layunin sa isang propesiya, na tungkol sa paglikha ng tao.
Gaya ng nabanggit sa una, ang Elohim ay kadalasang ginagamit
kapag nagpapakilala ang Diyos, sa Kaniyang buong ngalan na Yahweh
Elohim. Ang Yahweh ay magandang isalin bilang, “Walang-Hanggan,”
pero ito ay mas higit pa. Sa katunayan, ipinapahayag nito ang MagIsang Umiiral na Diyos na Walang-Hanggan. Yaon ang mas angkop
na kahulugan ng Yahweh.
Ang Elohim naman ay tunay na kakaiba. Ito ay isang salita na
pangmaramihan, para sa pangalan ng pamilya, at sa kahulugan nito
na pamilya na pangmaramihan. Ito ay maitutulad sa apelyido ng
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karamihan ng tao, na tumutukoy sa isang partikular na lahi — gaya ng
apelyido ng isang pamilya. Sa katunayan, ito ang tunay na ibig sabihin
ng Elohim. Ito ay tumutukoy sa isang “pamilya,” ngunit dito, ang
tinutukoy ay ang “Pamilya ng Diyos.” Elohim ang salita na tumutukoy
sa pangalan ng “Pamilya ng Diyos,” at ang pinagmulan nito na El — ang
Diyos na ulo at sa pamamagitan Niya, umiiral ang Pamilyang yaon.
Yaon ang dahilan kung bakit nilikha ang tao. Ipinapahayag ng Diyos
ang sarili Niya bilang Yahweh Elohim — Yahweh, na Siyang simula
ng Pamilya ng Diyos.
Sa Aklat ng Mga Hebreo, sinipi ni Pablo ang Mga Awit 8 na isinulat
ni David. Ito ay katha ni David, kung saan ay mayroon siyang pinupuna
habang tinitingnan niya ang kalangitan at ang kalawakan ng mga
bituin. Tinanong niya ang Diyos ng ganito, “Ano ba ang tao upang
iyong pahalagahan?” Ipinaliwanag ni Pablo, na ibinibigay ng Diyos
ang kasagutan kay David sa mapanghulang awit na yaon.
Ang mga bersong ito sa Aklat ng Hebreo 2 ay nagpapaliwanag
na hindi isinailalim ng Diyos, ang mundo sa pamamahala ng mga
anghel. Ito ay nagpatuloy sa pagpapaliwanag, kung papaano ginawa
ng Diyos ang tao, na mas mababa kaysa mga anghel, ngunit ang
Kaniyang layunin ay ang koronahan sila ng dangal at luwalhati, na
mas mataas sa kaharian ng mga anghel. Hindi gaya ng layunin sa
paglikha ng mga anghel, sinasabi rito na inilagay ng Diyos ang tao,
upang mangibabaw sa lahat ng ginawa ng Kaniyang mga kamay, at
ang “lahat ng bagay” ay isasailalim sa kaniyang mga talampakan, at
walang matitira na hindi ipapailalim sa kaniya. Ang ibig sabihin nito
ay layunin ng Diyos, pagdating ng panahon, na ilagay ang lahat ng
Kaniyang nilikha, sa ilalim ng pangangasiwa ng tao, kung ang tao ay
magiging — bahagi ng Elohim.
Inihahayag ni Pablo, kung ano ang ibinigay ng Diyos kay David,
na naitala sa Aklat ng Mga Awit 8, at ipinapaliwanag niya rin na hindi
pa natin nakikita ang katuparan nito, maliban lamang kay Cristo,
na naputungan na ng kaluwalhatian at karangalan, at ang lahat ng
mga bagay ay isinailalim sa kaniyang mga paa, at walang bagay na
di ipinailalim sa kaniya (ipinailalim sa kaniyang pamamahala). Ang
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punto na ibinibigay dito ay ang lahat na makakasali sa Pamilya ng
Diyos, gaya ni Jesu-Cristo, nang siya ay pumanhik at naging espiritu,
mula sa pagiging tao, ay magmamana rin ng ibinigay kay Cristo. Ang
lahat na magiging bahagi ng Pamilya ng Diyos, ay makikibahagi rin
sa lahat ng isasailalim sa kanila, sapagkat sila rin ay mapuputungan
ng kaluwalhatian at karangalan. Kaya sa mga panahon na ito, nang
isulat ni Pablo ang Aklat ng mga Hebreo, iisa pa lang ang nakapasok
sa Pamilya ng Diyos, na kasama ng Diyos Ama, at yaon ay si JesuCristo Elohim.
Ang mga anghel ay nilikhang mga nilalang na espiritu. Datapuwa’t,
yaong mga papasok sa Elohim na nabanggit noong una, ay mga tao, na
magkakaroon ng banal na espiritu ng Diyos, at kinakailangang lumaki
sa espirituwal, mula sa pagiging parang similya, at pagkatapos ay
mabubuhay na maguli bilang mga nilalang na espiritu, sa Pamilya ng
Diyos. Ang Pamilya ng Diyos ay binubuo ng mga isinilang sa Pamilyang
yaon, na mailalarawan bilang espirituwal na kapanganakan at hindi
mga nilikha na espiritu, na tulad ng mga anghel. Kaya nga binabanggit
sa banal na kasulatan, kung paano ang tao ay kinakailangan na
mabinyagan, upang makatanggap ng pagbibinhi — o paglalagay —
ng banal na espiritu sa kanila. Ito ay may kasamang espirituwal na
paglikha, ngunit hindi likas na paglikha, gaya ng paglikha sa mga
anghel.
Ipinaliwanag na rin noon, kung bakit tayo ay nilikha na pisikal ng
Diyos, upang ang Kaniyang banal na espiritu ay may maisasagawa sa
esensya ng espiritu, sa ating isipan (kapag tayo ay nalagyan na ng espiritu
ng Diyos) na siyang simula ng ating espirituwal na pagbabagong-anyo.
Sa ganitong paraan, ang pagbibinhi at ang pagkakasilang sa espirituwal,
ang proseso na kailangang pagdaanan ng tao, bago siya mabuhay na
maguli — sa espiritung buhay na walang hanggan sa Elohim — ang
Pamilya ng Diyos. Hindi tayo maaaring maging Diyos na tulad ng Ama
na Siyang Diyos na Maykapal, ngunit tayo ay maaaring maging mga
diyos sa Pamilya ng Diyos. Ito rin ang dahilan, kung bakit gustong
patayin ng mga Hudeo si Jesu-Cristo, nang ipahayag niya sa kanila
ang tungkol sa bagay na ito.
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Si Satanas ay naghimagsik, nang malaman niya, kung ano
ang pinaplanong ipatupad ng Diyos sa paglikha Niya ng tao. Yaon
ang dahilan kung bakit kinukutya niya ang Pamilya ng Diyos, sa
pamamagitan ng mga kwento at paniniwala na tungkol sa pamilya ng
diyos sa relihiyon at mga alamat. Marami pang dapat ituro tungkol
dito, ngunit ito ay maikling buod lamang.
Ang pag-ibig ng Diyos, para sa tao, na Kaniyang nilikha ay higit
sa anumang kaya nating maintindihan, kung wala tayong tulong na
nakukuha sa Kaniya. Kung kaya nating isipin ang pinakamatamis na
pag-ibig na kayang ibigay ng isang magulang sa kaniyang anak, at ang
inaasam nilang hinaharap ng bata, dapat ninyong malaman,na ang
pag-ibig ng Diyos at ang kaniyang inaasam para sa tao, ay ibayong
mas higit pa kaysa anumang maibibigay ng tao.
Ang hangarin ng Diyos, para sa lahat ng tao ay ang magkaroon ng
pagkakataon ang bawat isa na maisilang sa Kaniyang Pamilya — sa
Pamilya ng Diyos, subali’t ang tao ay may sariling pag-iisip at siya pa
rin ang pipili ng anumang nais niyang gawin. Gaya ni Satanas, at ng
ikatlo ng mga anghel, magkakaroon ng milyun-milyon o bilyun-bilyon
na katao, na hindi pipiliin ang Diyos at ang Kaniyang Pamilya. Gaya
ni Satanas, mas pipiliin pa nila ang sarili nilang pamamaraan kaysa
pamamaraan ng Diyos.
Walang kasiyahan ang Diyos sa paghihirap ng mga taong sakim o
makasarili, ngunit walang ibang paraan upang makalikha ng Elohim,
kundi sa paraan na isinasagawa ng Diyos, kung saan ang tao ay
kailangang makaranas muna ng pisikal na buhay. Hindi madali ang
buhay ng tao, at sinadya itong gawin na hindi madali. Nilikha ang tao
na maging pisikal na nilalang, na likas na makasarili mula nang ito
ay maisilang, gaya ng mga naunang pagpapaliwanag dito.
Ang Pangalawang Pisikal na Buhay
May kahanga-hangang layunin ang Diyos, sa pagbibigay ng pagkakataon,
na magkaroon ng ikalawang pisikal na buhay, ang karamihan sa lahat
ng taong nabuhay at namatay sa ibabaw ng lupa. Hindi hinangad
ng Diyos, na tumawag ng napakaraming tao, na magkakaroon ng
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espirituwal na pakikipagrelasyon sa Kaniya, sa loob ng Kaniyang
Iglesia, nitong nakalipas na 6,000 taon, sa kanilang unang buhay sa
mundong ito. Ang dahilan ay sapagkat, kung marami ang tatawagin sa
panahong ito, na kung saan ay tao ang siyang nagpapalakad sa mundo,
mas marami rin ang malamang na hindi magkakaroon ng buhay na
espiritu. Sa madali’t salita, para bagang marami ang makukunan at
hindi makukumpleto ang hustong kabuwanan.
Marami rin namang “tinawag” ang Diyos, na nagtagumpay at
“napili” nitong nakalipas na 6,000 taon. Sa kahabaan ng panahon na
yaon, kakaunti (144,000) ang “napili” na mabubuhay na maguli —
maisisilang sa Kaniyang Pamilya, sa pagdating ni Cristo. Ang bahagi ng
prosesong ito ng, “marami ang tinatawag ngunit kakaunti ang napipili,”
at kung bakit ito gumagana ng husto ay baka abutin ng kung ilang
kabanata, kung susubukan nating ipaliwanag. Gayunpaman, sapat na
marahil, kung sasabihin natin na ayaw na ng Diyos, na madagdagan
pa ang bilang ng mga tumatalikod sa Kaniya, sapagkat talaga namang
mahirap para sa mga taong “tinawag” na sumunod, sa ganitong uri
ng mundo na kanilang kinalalagyan, nitong nakalipas na 6,000 taon.
Ang pinakamahusay na paraan, kung papaano maaaring mabigyan ng
pagkakataon ang pinakamalaking bilang ng tao, na maging bahagi ng
Kaniyang Pamilya, ay naisasakatuparan na sa paraan na isinasagawa
ng Diyos.
Maraming tinawag ang Diyos, at may pinili Siyang partikular
na bilang (144,000) sa kahabaan ng panahon na yaon, na Kaniyang
huhubugin, susubukin, pipinuhin at paghahandain upang manilbihan
sa Kaniyang pamahalaan, sa ilalim ni Jesu-Cristo, sa kapanahunan ng
Milenyo, kapag ang lahat ng pangangasiwa ay inilagay na sa kanilang
paanan. Dahil sa sila ay tinawag at inihanda mula sa panahon, na kung
saan ang tao ang siyang namahala, sila ay nakaranas na ng espirituwal
na kapighatian, paghihirap at pag-uusig, para maging bahagi ng
panghinaharap na pamahalaang yaon. Malaki ang isinakripisyo para
lamang maihanda ang Pamilyang yaon, upang ang pagkakataon,
na mailigtas ang bilyun-bilyon ay maging mas higit na malaki at
higit na mas madali, para sa mga mabubuhay sa Milenyo at para sa
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mga bubuhaying muli sa kanilang ikalawang pisikal na buhay. Ang
mga taong mamumuhay sa dalawang kapanahunang mga yaon ay
mabibiyayaan na mamuhay sa ilalim ng isang matuwid, makatarungan
at masaganang paghahari ng Pamilya ng Diyos.
Ngunit, ano ang ikalawang buhay na ito, at ano ang ibig sabihin
nito?
Ilang bilyon na katao ang nabuhay, sa nakalipas na 6,000 taon,
sa mundong ito, sa ilalim ng pamahalaan ng tao. Hindi naging
maayos ang pamumuhay sa panahong ito, sapagkat ayaw piliin ng
tao ang pamamaraan ng Diyos, na siyang tanging makapagdudulot ng
kapayapaan, kasaganahan at tunay na kasiyahan sa buhay. Kabaligtaran
ang naging buhay ng tao, sa mundo ng kasakiman, digmaan, pang-aapi,
kawalan ng katarungan, kalaswaan at kasamaan.
Ang pinakamadaling paraan upang maipaliwanag ang layunin
ng ikalawang pisikal na buhay ay para maipakita ng Diyos sa tao,
ang kaibahan ng pamamaraan ng tao, sa pamamaraan ng Diyos.
Maikukumpara nila ang kanilang naranasan sa una nilang buhay, at
sa kanilang mararanasan naman sa ikalawang buhay.
Ang sinapit ng tao sa una nilang pisikal na buhay ay bunga ng
sarili nilang kasakiman at kapalaluan, at pati na rin ng ibang mga
tao. Ganito ang gawain ng lahat na mga nabuhay, maliban lamang sa
mangilan-ngilan na tinawag ng Diyos, na nakaranas ng kakaibang
buhay — ang pamamaraan ng buhay ng Diyos, na kabaligtaran ng
buhay ng tao.
Ang pamamaraan ni Satanas ay puno ng kasakiman at kapalaluan,
kaya nilikha ng Diyos ang tao na pansamantalang mabuhay na pisikal,
upang maranasan nila kung papaano mabuhay ng ganito. Kaya, kung
bibigyan sila ng Diyos ng ikalawang pisikal na buhay, sa mundo na mas
maayos at mas maganda, na kung saan ay naghahari ang Kaniyang
pamamaraan at pamahalaan, mas malaki ang pag-asa at magiging
mas madali, na pipiliin nila, ang Kaniyang gawi. Sa ganitong paraan,
magkakaroon ng pagkakataon ang pinakamalaking bilang ng tao,
na piliin ang at maging bahagi ng Pamilya ng Diyos, at mabigyan ng
panghabang-panahon na espiritung buhay sa Pamilyang yaon.
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Ang halos lahat ng mga mabibigyan ng pagkakataon na magkaroon
ng ikalawang pisikal na buhay ay nakaranas na ng kasakiman ng tao,
sa mundong ito, sa kanilang unang buhay. Ang karamihan ay nakakita
at nakaranas na ng buhay ng kapalaluan at kasakiman, maliban lang
ang mga namatay nang sila ay batang-bata pa lamang. Sa ikalawang
pagkakataon na mabuhay nang pisikal, ang mga tao ay magkakaroon
na ng kakayahan na humusga, kung ano ang kaibahan ng pamamaraan
ng buhay na puno ng kapalaluan at kasamaan, na naranasan ng tao sa
unang 6,000 taon, kumpara sa pamamaraan na ibinigay sa kanila ng
Diyos, dito sa bago at mas mahusay na mundo. Karamihan ng taong,
bubuhaying muli sa ikalawa nilang pisikal na buhay ay nakaranas
ng buhay na pinili ni Satanas — ang gawi ng kapalaluan, kasalanan,
kasakiman, kayabangan, kasinungalingan, pandaraya, atbp...
Bago dumating ang panahon na bubuhaying muli ang bilyun-bilyon
na katao sa ikalawang pisikal na buhay, ang mga tao sa Milenyo ay
magkakaroon ng malinaw at makatotohanang kasaysayan ng kung ano
ang idinulot ng 6,000 taon na pamamaraan ng tao. Mas madali silang
may matututunan sa nakalipas na yaon, habang sila ay namumuhay
sa ilalim ng isang pamahalaan na matuwid at makatarungan. Hindi
na sila malilito, na gaya ng mundo sa kasalukuyan, lalo na tungkol sa
relihiyon. Sa halip ay magkakaroon lamang ng iisang totoong Iglesia
sa buong mundo at iisang matuwid na pamahalaan na mamumuno
at mangangalaga sa kanila.
Sa wakas, makalipas ang 6,000 taon, ang tao ay tuturuan ng
pamamaraan ng Diyos, upang makita nila ang kaibahan sa paraan ng
Diyos at sa paraan ng tao. Sa pagtatapos ng Milenyo — sa katapusan
ng 1,000 taon na pamamahala ng Pamilya ng Diyos — bilyun-bilyon
na ang mga nabuhay at namatay, at nagkaroon ng pagkakataon na
piliin ang pamamaraan ng Diyos. Ang bilyun-bilyon na pipili sa Diyos
at mabubuhay ng tapat sa Kaniya, ay maaari nang makapasok sa
Pamilya ng Diyos, pagkatapos ng Milenyo, gaya ng 144,000 na nauna
nang pumasok sa Pamilya, sa simula ng Milenyo.
Ngunit may bilyun-bilyon na mga tao, na nabuhay noon, bago pa
man din magsimula ang Milenyo. Ito na ngayon, ang sasagutin nating
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katanungan tungkol sa kanilang kapalaran, at ang dahilan kung bakit
may hangad at plano ang Diyos, na bigyan ng ikalawang pisikal na
buhay, ang karamihan ng mga nabuhay at namatay sa unang 6,000
taon ng tao sa lupa.
May mga banal na kasulatan na ating natalakay sa una, na hindi
lang naghahayag ng 144,000 na mabubuhay na maguli sa espiritung
buhay, kundi may inihahayag din na pangalawang pisikal na buhay,
na ipagkakaloob ng Diyos sa karamihan ng tao, na nabuhay noong
unang 6,000 taon ng tao sa mundo.
Sa pagrepaso ng mga berso, na nagsasabi ng tungkol sa 144,000,
sinabi nito, “...at sila’y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni
Cristo, sa loob ng isang libong taon. Ang mga iba sa mga patay ay
hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang isang libong taon.”
(Paghahayag 20:4-5) Walang sinabi na may sinumang buhay, o kaya’y
sila ay pumanhik sa langit.
Ang karamihan sa mga nakasama sa 144,000 ay nabuhay at namatay
sa loob ng panahon ng unang 6,000 taon ng tao sa mundo. Bukod sa
mga ito, ay may mangilan-ngilan na mga tao, na mananatiling buhay
sa oras ng pagbalik ni Cristo, at sila’y mga kasapi sa Iglesia ng dulongpanahon. Ang mga mangilan-ngilan na mga ito, ay hindi kasama sa
mga patay, na nabanggit dito, ngunit makakabilang sila sa 144,000.
Ipinaliwanag ng Diyos, na ang mga ito, na buhay sa mga oras na yaon,
ay basta na lamang magbabago, mula mortal na tao ay magiging buhay
na espiritu sa isang saglit lamang, “ sa isang kisap-mata,” na gaya ng
inilarawan ni Pablo. Sadyang hindi sila makakaranas ng kamatayan.
Gayunpaman, sa mga bersong ito na kasisipi lamang, may sinasabi
rin na “iba pa,” bukod sa karamihan ng 144,000 na mga nabuhay
at namatay sa loob ng panahon na may 6,000 taon: “...ang mga iba
sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang isang
libong taon.”
Ang mga bersong ito sa Aklat ng Paghahayag o Apocalipsis ay may
nilalarawan na dalawang pangkat ng mga tao, na mga nangabuhay at
nangamatay, sa loob ng 6,000 taon na paglalagi ng tao sa ibabaw ng
lupa. Ang unang pangkat, na mas maliit ng malayo, ay ang 144,000
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na mabubuhay na maguli at magiging buhay na espiritu sa Elohim,
pagdating ni Cristo.
Ngunit, mayroon pang isang grupo na malaki ng malayo na
binanggit: “... ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang
sa naganap ang isang libong taon.” Ang ipinapahayag nito ay may
isang malaking grupo ng bilyun-bilyon na katao, na bubuhaying muli,
pagkatapos ng Milenyo. Pero, nang dahil sa hindi sila nagkaroon ng
pagkakataon na makatanggap ng pagbibinhi ng banal na espiritu ng
Diyos, sila ay bubuhaying maguli sa pisikal na buhay, upang sa gayun
ay magkaroon sila ng pagkakataon, sa ikalawa nilang buhay, na alamin
kung ano ang kanilang pipiliin.
Ang huling Banal na Araw ng Diyos ay tinatawag na Ang Huling
Dakilang Araw o Ang Ika-Walong Araw. Ito ay naglalarawan nitong
100 taon na kapanahunan, na ibibigay sa lahat ng bubuhaying maguli
sa ikalawa nilang pisikal na buhay. Ang isang sanggol na namatay
pagka-panganak ay muling mabubuhay na isang malusog na sanggol,
at siya ay aalagaan ng kaniyang mga magulang o kamag-anak sa isang
kakaibang mundo.
Ang kapanahunang ito ay inilalarawan na isang panahon kung
saan ang mga tao ay pangangalagaan laban sa kamatayan, upang
makumpleto nila ang pamumuhay ng isang daang taon. May mga
kasulatan na nagsasabi ng tungkol sa proteksyon na ibibigay para
sa mga bata. Sinasabi na walang mananakit sa kanila, na tulad ng sa
mundo na tinitirahan natin sa ngayon. Maaari daw silang maglaro
sa lungga ng ahas at hindi sila sasaktan nito.
Ang Diyos ay maglalaan ng isang daang taon para sa bawat isa,
at magagamit nila ang buong panahong ito na inilaan para sa kanila,
upang maranasan nilang mamuhay sa bagong mundo, na naitatag,
matapos ang mga pagbabagong isinagawa sa nakalipas na isang libong
taon. Sa loob ng panahong ito, ang lahat ay magkakaroon ng malayang
pagkakataon, na piliin ang gawi ng Diyos o hindi.
Kahit ang mga mababangis na hayop ay hindi na magiging
mapanganib para sa mga tao. Babaguhin ng Diyos ang kanilang
likas na pagkilos. May kasulatan pang naglalarawan ng isang leon na
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kumakain ng dayami. Ang ilang mga pagsasalarawan ng bagong mundo
na yaon, bagama’t hindi pa lubusang nauunawaan, ay nagpapahiwatig
ng kung ano ang gustong ipahayag ng Diyos, gaya ng inilalarawan ng
isang berso, kung saan ay may maliit na batang nagpapastol ng isang
tupa at isang leon.
Ang mga taong ipinanganak na may kapansanan sa katawan, bulag,
pipi, bingi, may malubhang sakit o naputulan ng kamay o paa sa isang
sakuna, o anupamang kahinaan sa una nilang buhay ay mabubuhay
na maguli na malusog at walang kapansanan. Ang isang tao na muling
binuhay, kahit na tumanda pa siya ng isang daang taon ay baka mas
malakas at mas malusog pa kaysa noong bata siya sa una niyang buhay,
at baka kayanin pa niyang mabuhay ng isa pang daan na taon.
Samakatuwid, sa pagtatapos ng 100 taon na kapanahunang ito,
ang lahat na nagpasiya na sundin ang pamamaraan ng Diyos sa
buhay, at nakaranas ng espirituwal na paglikha sa kalooban nila, sa
pamamagitan ng pagbabagong-anyo ng kanilang isipan ay mabubuhay
na maguli sa Pamilya ng Diyos. Sila ay maaari nang magkaroon ng
espiritung sangkap at magkaroon ng buhay na walang-hanggan, na
tulad ng mga kabilang sa unang pagkabuhay na maguli sa pagdating ni
Cristo, at ng mga bilyun-bilyon na mga katao, sa pagtapos ng Milenyo.
Ang dakila at mahabaging Diyos na Makapangyarihan sa lahat,
ang Siyang nagplano ng Kaniyang Pamilya Elohim, at magpapatupad
nito. Bilang ating Ama, Siya ang naghangad, nagplano at lumikha ng
pinakamagandang paraan, na kung saan lahat na pipili sa Kaniya at
sa Kaniyang pamamaraan ay maliligtas at magkakaroon ng masagana
at masayang buhay na walang-hanggan; kung gugustuhin nila.

Kabanata 7

ANG PAGBILANG PARA SA
PAGDATING NI CRISTO

Simula pa noong kapanahunan ng mga sinaunang propeta at sa buong
panahon ng Bagong Tipan, ay mayroon nang mga propesiya, tungkol
sa una at pangalawang pagdating ni Cristo, pati na rin sa pagbilang
ng oras kapag malapit na ang mga ito.
Sa pamamagitan ng propeta na si Daniel, ipinahayag ng Diyos
ang eksaktong oras kung kailan unang darating ang Mesiyas upang
isakatuparan ang kaniyang gawain sa lupa. Ang mga kasulatang ito ay
nagpahayag rin kung kailan siya mamamatay. At gaya ng karamihan ng
mga propesiya, hindi naisulat ang mga ito para madaling maunawaan.
May isa pang propesiya, na ipinatala ng Diyos, na nagsasabi ng
tungkol sa isang partikular na kaganapan, na maghahayag ng simula
ng pagbilang na nauukol sa pangalawang pagdating ni Cristo. Ang
pagbilang na yaon ay tatalakayin sa kabanatang ito. Ang mga hindi
mahilig sa pagkalkula ng mga petsa ay maaaring hindi magugustuhan
ang ilang bahagi nito, ngunit mahalaga pa rin ang makukuha ninyong
pangkalahatang kaalaman dito. Sa paghahayag ng tamang oras para sa
pagbabalik ni Cristo, ipinapakita ng Diyos kung gaano ka kumplikado
ang prosesong ito at magugulat ka kung gaano ka eksakto ang mga
bilang nito. Malalim ang mga palatandaan ngunit malinaw ang mga
patunay at katibayan.
Ang Mesiyas ay may mga gawaing kailangang tuparin, sa
kaniyang unang pagdating; at kailangan niya ring mamatay bago
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maitatag ang Kaharian ng Diyos, at ang mga bagay na ito ay hindi
naunawaan ng mga propeta at ng mga pinuno ng mga relihiyon,
hanggang sa mabuhay na maguli si Cristo. Kahit ang mga disipulos,
na pinagsabihan pa ni Cristo ng tungkol sa kaniyang kamatayan ay
hindi naunawaan ang mga sinabi niya, maging ang mga gawain na
isinasakatuparan niya bilang Mesiyas, hanggang sa siya ay namatay
na at binuhay na maguli.
Ang 70 Linggo na Propesiya
Ang propesiyang ito sa Aklat ni Daniel na madalas tawaging ang “70
Linggo na Propesiya,” na nagbibigay ng kaalaman sa pagbilang, para
sa unang pagdating ni Jesu-Cristo. Sa hulang ito, ipinahayag ng Diyos
na ang bawat “araw sa hula” ay katumbas ng isang taon.
Ang propesiya ay nagsimula nang banggitin nito ang isang
partikular na bahagi ng isang kapanahunan: “Unawain mo ito: Mula
sa pagbibigay ng utos na muling itayo ang Herusalem hanggang sa
pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos ay lilipas ang pitong linggo.
Muling itatayo ang Herusalem, ang mga lansangan at pader nito ay
aayusin sa loob ng animnapu’t dalawang linggo, ito ay panahon rin
ng kaguluhan.” (Daniel 9:25)
Ang unang panahon na binanggit ay “pitong linggo,” na 49 na
araw. Ang 49 na araw sa hula ay katumbas ng 49 na literal na taon.
Sa taong 457 B.C., si Artaxerxes ay nagbigay ng utos, na muling
itayo ang Herusalem, na naganap noong kapanahunan nina Ezra at
Nehemiah. Inabot ng 49 na taon para ayusin ang mga lansangan at
pader, na siyang katuparan ng propesiya para sa unang pitong linggo
(49 na taon) na natapos noong 408 B.C.
Ang sumunod na panahon na binanggit ay “animnapu’t dalawang
linggo.” Kapag ang 62 linggo ay minultiplika mo ng 7 araw, ito ay
magiging 434 na araw sa hula, na katumbas ng 434 na taon. Ang 434
na taon, kapag sinimulan mo sa taong 408 B.C. ay darating ka sa taong
27 A.D. (tandaan natin na mula B.C. hanggang A.D. ay walang taon
na 0). Si Jesu-Cristo ay nagsimulang mangaral noong taong 27 A.D.
at pinatay, makalipas ang 31/2 taon, sa Paskuwa ng 31 A.D.
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Ang tatlo’t kalahating taon na yaon, ang siyang pinag-uusapan
sa susunod na berso sa Daniel: “Pagkalipas ng animnapu’t dalawang
linggo, papatayin ang hinirang ng Diyos.” [siya ay mamamatay para sa
lahat ng tao, bilang kanilang Paskuwa] (Daniel 9:26) Ang sumunod na
berso ay mayroon muling idinagdag: “At patitibayin niya (Mesiyas) ang
tipan sa marami sa isang linggo: at sa kalahati ng linggo [31/2 araw]
ay kaniyang ipatitigil ang hain at ang alay...” (Daniel 9:27).
Ang mga sinaunang propeta, mga puno ng relihiyon, at maging
ang mga disipulos ay walang alam na ang Mesiyas, sa kaniyang unang
pagdating, ay paparito upang mamatay, bilang Paskuwa ng buong
mundo, at hindi rin nila naunawaan, na dahil dito, “kaniyang ipatitigil
ang hain at ang alay,” na nangangahulugan, na ang kaniyang kamatayan
ang magpapatupad at magpapatigil sa batas ng pagsasakripisyo ng
hayop. Sa banal na kasulatan, ang sinasabing batas na pinawawalan
ng bisa ay hindi ang 10 Kautusan, kundi ang batas ng pagsasakripisyo,
ang sistema ng pagsasakripisyo at mga batas na kaugnay nito, na siya
yaong pangitain ng bagay na parating.
Ang propesiyang ito, tungkol sa unang pagdating ni Cristo, kung
saan ay tutuparin niya ang isang paglilingkod na tatagal ng tatlo
at kalahating taon, at pagkatapos ay papatayin siya, ay madaling
naintindihan; gayunpaman, ang propesiyang ito ay mayroon ding
inihahayag na mga kaganapan para sa dulong-panahon, bagama’t
hindi pa lahat ito lubusang naibunyag. Yaong napagalaman na ay
saka na lang tatalakayin.
Ang Huling Pagbilang ay Nasimulan Na
May kasaysayan na tatalakayin sa kabanatang ito, tungkol sa isang
partikular na pagbilang, para sa ikalawang pagdating ni Cristo, na
nabanggit na noon, ngunit mahalaga na pagsama-samahin ang lahat
ng mga ito, upang maisalarawan kung paano magkakatugma-tugma
ang lahat ng mga kapanahunang mga ito.
Kahit natapos nang maitatag ang Iglesia, noong Pista ng Pentekost
ng taong 31 A.D., hindi pa rin nila alam na si Cristo ay hindi babalik sa
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kanilang kapanahunan. Mula isang henerasyon hanggang sa sumunod
na henerasyon, sa loob ng Iglesia, sa loob ng halos 1,900 na taon ay
naghihintay ang Iglesia. Nang maging apostol ng Diyos si Herbert W.
Armstrong, ay saka lamang niya ipinahayag sa Iglesia, na sila ay nasa
katapusan na ng kapanahunan ng tao — sa dulong-panahon.
Ipinahayag ng Diyos kay G. Armstrong, na ang Iglesia ng Diyos
ay magkakaroon ng pitong partikular na mga kapanahunan, gaya ng
nakatala sa simula ng Aklat ng Paghahayag. Ang unang kapanahunan,
ay noong nabubuhay pa ang mga orihinal na apostoles, at ito ay tinawag
na Kapanahunan ng Taga-Efeso. Si G. Armstrong ang namuno sa
Iglesia, sa ika-anim na kapanahunan ng Filadelfia (Paghahayag 3).
Nang pumanaw siya noong 1986, ay nagwakas na rin ang kapanahunan
na yaon at nagsimula na ang panghuling kapanahunan — Laodicea.
Nasa bandang kalagitnaan ng kapanahunan ng Laodicea (9 taon),
nang matupad ang propesiya na ibinigay ng Diyos kay Pablo. Ang
hulang ito, ang palatandaan para sa Iglesia ng Diyos, na darating na
si Cristo. Ito ay tinalakay sa ika-limang kabanata, na may kinalaman
sa nakasulat sa II Mga Taga Tesalonica 2, na tungkol sa Apostasiya,
na mangyayari sa Iglesia ng Diyos bago magsimula ang pagbabalik ni
Cristo. Nang dahil sa mga bersong ito, mga ilang dekada nang alam ng
Iglesia, na magaganap ang Apostasiya sa dulong-panahon, ngunit hindi
nila naisip ang kalakhan nito o maging ang lakas ng kapangyarihan
nitong mangsira.
Upang maunawaan ang pagbilang na nagsimula, nang maganap
ang Apostasiya, kinakailangan na magkaroon ng kaalaman tungkol sa
iba’t-ibang kapanahunan ng propesiya, na may kinalaman sa dulongpanahon.
1260 Araw sa Propesiya
Matagal nang alam ng Iglesia, na may mga partikular na panahon na
kasama ng propesiya ng pagdating ni Cristo, na may bilang na 1260
araw. Sa hula, may binanggit na 42 buwan sa partikular na panahon
ng pagbilang sa pagdating ni Cristo. Ang panahon na yaon ay may
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habang 1,260 araw. Sa madali’t salita, ang 42 buwan ay katumbas ng
panahon sa propesiya na 1,260 araw.
May mga bahagi ng banal na kasulatan, na may tinutukoy na isang
panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon, na katumbas
rin ng eksaktong 1,260 araw; kung saan ang isang “panahon” ay
nangangahulugan na 360 araw, “mga panahon” ay 720 araw, at
“kalahati ng isang araw” ay 180 araw, at kapag pinagsama-sama ang
lahat ng mga ito ay 1,260 araw. Ang lahat ng mga ito ay mga panahon
sa hula, at naunawaan ng huling dalawang kapanahunan ng Iglesia
ng Diyos, na ang mga tiyak na panahon na mga ito ay magkakaroon
ng katuparan sa dulong-panahon, bago dumating si Cristo. Hindi pa
nga lamang alam ng Iglesia, kung papaano magkakatugma-tugma
ang lahat ng mga ito.
Bago tayo magpatuloy, kailangan ding banggitin na mayroon pang
karagdagan na kahulugan sa propesiya na nakapaloob sa mga panahong
ito na may 1,260 na araw. Ang panahong ito ay maaari ding hatiin sa
kakaibang bilang, kung saan ang 280 na araw ay nagpapahiwatig ng
tuwirang paghatol ng Diyos sa isang bagay.
Ang panahon lang na ito, ng 280 na araw, ang nag-iisang panahon
ng paghatol na galing sa Diyos. Ang nalalabing mga araw na 980
(1,260 - 280) ay nagpapahayag ng kung bakit nagkaroon ng paghatol.
Ang natirang panahon na may 980 na araw na yaon, ay maaari ding
gawin na “isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon,”
kapag nauukol sa paghatol. Sa kaso ng paghatol, 280 na araw ay isang
“panahon,” 560 na araw ay “mga panahon,” at 140 na araw ay “kalahati
ng isang panahon.” Ang lahat ng mga panahong ito ay may kabuluhan,
ngunit hindi pa ito lahat naipahayag ng Diyos sa Kaniyang Iglesia.
Gayunpaman, ang suma pa rin ng lahat ay 1,260 na araw (280 + 980).
Sa halimbawang ito, ang 280 na araw ay para sa paghatol, at ang
natirang 980 na araw, ay ang panahon (280), mga panahon (560),
at kalahati ng isang panahon (140). Ang 980 na araw at ang 280 na
araw ng partikular na paghatol ay katumbas ng 1,260 na araw. Hindi
kailangan na lubusang maunawaan ang tungkol sa “paghatol” na
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nakapaloob sa bilang ng propesiya na 1,260 na araw, ngunit magandang
malaman na ang Diyos ay may mahusay na sistema at eksakto sa lahat
ng Kaniyang isinasagawa. Ang pagpapatupad ng propesiya ay hindi
iniaasa sa pagkakataon kundi sa plano, disenyo at pagsasaayos.
Balik sa Pagbilang
Matapos na maganap ang Apostasiya noong ika-17 ng Disyembre,
1994, napag-alaman ng Iglesia na nagsimula na ang pagbilang, para
sa pagbalik ni Cristo. Ngunit sa gitna ng lahat ng mga ito, ay hindi
natin alam kung kailan ito magaganap at kung ano ang kinalaman ng
lahat ng mga panahon ng propesiya na mga ito sa pagbilang na yaon.
Ang unang bagay na ipinahayag ng Diyos sa Kaniyang Iglesia ay
tungkol sa paghatol at ang kahalagahan ng isang panahon ng 280 na
araw, na nagpapahiwatig ng paghatol ng Diyos. Noong dinungisan ni
Joseph Tkach Sr. ang templo ng Diyos, sa ipinarinig niyang pangaral
para sa Iglesia ng Diyos, ang propesiya ng Kasuklam-suklam na
Paninira sa espirituwal na templo ng Diyos ay nagkaroon ng katuparan.
Ang hula ni Pablo tungkol sa Apostasiya ay nagsimula na. Ipinahayag
ng Diyos ang isang malakas na hatol, na ipinataw Niya sa taong
makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Eksaktong 280 na araw,
makalipas ang ibinigay niyang sermon sa templo ng Diyos, binawi ng
Diyos ang buhay ni Joseph Tkach Sr.
Nang maunawaan ng nalalabing Iglesia, ang kabuluhan ng paghatol
na ito para sa nahulaang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan,
ay lalo nilang binigyan ng pansin ang mga mahahalagang kapanahunan
na angkop sa mga nararanasan ng Iglesia.
Sa huli ay ipinahayag rin ng Diyos sa Iglesia, na nakaranas sila ng
isang panahon, na ayon sa propesiya ng dulong-panahon ay tatagal
ng 1,260 na araw mula nang magsimula ang Apostasiya. Ito ang una,
sa ilang mga panahon na ganito, na ipapahayag ng Diyos. Hindi
masasabing, nagkataon lamang, na simula noong araw ng Apostasiya,
ika-17 ng Disyembre, 1994 hanggang sa Kapistahan ng Pentekost ng
taong 1998, ay eksaktong 1,260 na araw. Saka na lamang, ipinahayag
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ng Diyos na ang araw ng Pentekost na ito, ang siyang araw na muling
naitatag ang nalalabing Iglesia, bilang tunay na Iglesia ng Diyos na
Kaniyang gagamitin hanggang sa bumalik si Cristo. Bagama’t lalo
na namang mas matagal bago ito naihayag sa Iglesia, sa araw ring ito
ng Pentekost, nang ako ay inatasan ng Diyos na maging apostol ng
Kaniyang Iglesia — ang huling apostol para sa dulong-panahon na ito.
Ang unang panahon ring ito, ang naihayag na binanggit sa
Paghahayag 12:14. Ang banal na kasulatang ito ay naglalarawan ng
Iglesia na naiwan, matapos na maganap ang Apostasiya, kinandili at
binigyan ng proteksyon laban kay Satanas sa loob ng isang panahon,
mga panahon at kalahati ng isang panahon (1,260 na araw). Ang
panahong ito, kung saan ay binigyan sila ng proteksyon matapos
masimulan ang Apostasiya, ay kinakailangan upang muling makatayo,
makapagpalakas at makapaghanda ang Iglesia para sa gawaing ibibigay
sa kanila.
2012 — Ang Unang Petsa Para sa Pagdating ni Cristo
Sa mga taong lumipas, matapos na muling maitatag ang Iglesia, noong
Pista ng Pentekost ng taong 1998, isinagawa ng Diyos na hubugin at
ihanda ang Iglesia para sa mas malaking mga gawain, na kailangan
nilang tuparin sa loob ng oras ng pagbilang na ito. Binigyan ng Diyos ng
inspirasyon ang Iglesia na makapagpalabas ng dalawang libreta, upang
tawagin ang mga nangagsikalat nang maganap ang Apostasiya. Ang
una ay pinamagatang “Time is Running Out” (Nauubos na ang Oras).
Ibinunyag sa mga nangagsikalat na grupo, kung ano ang nangyari sa
kanila, sapagkat wala silang kasagutan. Hindi man lang nila nakita na
may nangyari nang Apostasiya, kahit na nawala na ang dalawang-katlo
ng Iglesia at ang naiwan ay nangagsikalat at nahati-hati sa lampas na
600 na magkakaibang grupo.
Hindi batid ng mga nangagsikalat na grupo, na si Joseph Tkach
Sr., ang tinutukoy sa propesiya ng Aklat ng II Mga Taga Tesalonica 2,
na taong makasalanan. Hindi nila matanggap, na ang buong Iglesia
ay inilura sa bibig ng Diyos, na gaya ng sabi sa propesiya, para sa
Kapanahunan ng Laodicea, sa Iglesia ng Diyos.
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Ang pangalawang libreta, “Time Has Run Out” (Ubos na ang Oras),
ay may mas malakas na mensahe para sa mga grupong nangagsikalat,
at nagbigay rin ng babala sa kanila, na kailangan nilang harapin kung
ano ang tunay na nangyari. Mayroon din itong malakas na mensahe
para sa lahat ng mga ministro, na hindi umiimik tungkol sa ipinahayag
ng Diyos, dahil sa nabigo silang pagsilbihan ng husto at bigyan ng
babala ang mga miyembro ng Iglesia.
Pagkatapos, ang aklat na , “The Prophesied End-Time” (Ang
Hinulaan na Dulong-Panahon), ay isinulat at ipinamahagi sa mundo,
sa ilang mga pangunahin na wika. Ipina-anunsyo ito sa ilang mga
bansa at ipinapadala nang walang bayad, sa sinumang hihingi nito
at maaari din itong basahin sa internet.
Pagkatapos ay sinimulan na ipahiwatig ng Diyos, na ang taong 2008
ay mahalaga para sa pagbilang ng oras ng pagdating ni Cristo, at ang
aklat na “2008 — God’s Final Witness (2008 — Huling Saksi ng Diyos),
ay naisulat. Ito ay inilabas rin sa ilang pangunahing mga wika at ang
aklat ay ipinamimigay nang walang bayad, at maaari din itong basahin
sa internet. Ang Iglesia ang umako sa bayad ng paglalathala, pati na rin
sa bayad ng pagpapadala ng mga aklat. Ginawa nito ang lahat, upang
ang sinuman na maghangad na makakuha ng kaalaman tungkol sa
mga kaganapan ng dulong-panahon ay agad itong makukuha.
Sa nakalipas na kabanata ay tinalakay kung papaano nagkaroon ng
paniniwala ang Iglesia na si Cristo ay darating sa Pista ng Pentekost,
sa taong 2012. Sa panahong ito, na nagsimula nang mangyari ang
Pagtaliwakas (Apostasiya) hanggang sa Pentekost ng taong 2012,
ay nagsimula nang ipahiwatig ng Diyos ang mga makabuluhang
panahon sa propesiya. Ang lahat ng mga magkakaibang bilang at
mga petsa ng kaganapan ay nakakamangha, dahil nagsisimula nang
ipakita ng mga ito ang pagkaka-ayos at pagkasunod-sunod ng mga
kaganapan, na hindi maaaring nagkataon lamang, kundi dahil sa
ganito talaga ang pagkakaplano para sa mga ito. Ang probabilidad
sa matematika, para maipatupad ang napakaraming hinulaang mga
panahon, kasama ang mga petsa ditong may kalakip na kahulugan ay
talagang nakapagpapatigagal at tunay na nakakapagpasigla.
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Uulitin natin, nabanggit na noong una, na sa taong 2008 malalaman,
kung ang petsa ng pagdating ni Cristo ay mananatiling sa 2012 o ito
ba’y maaaring ipagpaliban hanggang sa taong 2019. Gayunpaman,
walang kaalam-alam ang Iglesia, kung gaano pala naging kahalaga
ang taong 2008.
Naipahayag na rin, na ang tatlong panahon na nasa propesiya
sa Daniel 12 (1,335 na araw, 1,290 na araw at 1,260 na araw) ay
magsisimulang lahat sa taong 2008. Ang unang panahon na may
1,335 na araw ay hahantong sa isang partikular na Banal na Araw,
na ipinahayag ng Diyos na siya ring araw ng pagbalik ni Cristo, ang
Kapistahan ng Pentekost ng taong 2012. Kung bibilang ka nang 1,335
na araw, na pabalik, ikaw ay darating sa ika-30 ng Septyembre, 2008.
Ito ang araw para sa taunang pagdiwang ng Pista ng mga Pakakak sa
taong 2008 — nakagugulat na pahayag. Isa pa, sadyang makabuluhan
ang ibig sabihin ng Pista ng Pakakak, sapagkat ito ang araw ng pagaanunsyo ng pagdating ng Mesiyas.
Pagkatapos ay ipinahayag ng Diyos, na ang huling selyo ng
Paghahayag, ang Ika-Pitong Selyo, ay bubuksan sa ika-14 ng Nobyembre,
2008 (1,290 na araw bago Pentekost ng 2012). Tapos, sa ika-14 ng
Disyembre, 2008 (1,260 na araw) ang Pitong Trumpeta ng Paghahayag
ay hinipan at ang ina-anunsyo nitong pisikal na kapighatian ay
magaganap sa itinakdang oras ng Diyos.
70 Linggo
Ang panahon na simula noong mangyari ang Apostasiya, hanggang sa
Pentekost ng 2012, ika-27 ng Mayo, 2012 ay isa na namang nakakagulat
na paghahayag ng panahon. Bagama’t saka na lang inihayag ng Diyos,
na pinalitan Niya ang oras ng pagdating ni Cristo, mula Pentekost ng
2012 hanggang sa Pentekost ng 2019, ay malinaw pa rin Niyang ipinakita
ang layunin ng unang petsang ito at kung ano ang kahalagahan nito.
Ang panahong ito ay may 6,370 na araw.
Kapag magbibilang ng araw hanggang Pentekost ng 2012, ang ika-27
ay hindi kasali sa bilang, sapagkat ang pagdating ni Cristo ay sa bandang
huli ng ika-26, bago magsimula ang Pista ng Pentekost sa ika-27.
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Ang bilang na 6,370 ay produkto ng tatlong numero na makahulugan
sa propesiya. Inihayag ng Diyos ang mga numerong ito na 7, 70 at 13.
Kapag minultiplika ang tatlong bilang na mga ito ay makukuha ang
sagot na 6,370.
Noong una, ang hatol ng Diyos sa taong makasalanan ay ipinakita
sa paghayag, na siya ay namatay makalipas ang 280 na araw, mula
nang maganap ang Apostasiya. Ang bilang na ito ay makukuha kapag
minultiplika ang 7 at ang bilang na 40, kung saan ang 40 ay bilang
na nagpapahiwatig ng paghatol ng Diyos.Ang taong makasalanan ay
may balak na palitan ang Sabbath ng Diyos, na ika-7 araw ng linggo,
at hinatulan siya ng Diyos sa pamamagitan ng pagkitil sa kaniyang
buhay, eksaktong 7 x 40 na araw = 280 na araw, makalipas na ideklara
niya sa Iglesia na hindi na kailangang sundin ang araw ng pangingilin
o Sabbath. Ang bilang na 7, na ginamit dito ay may kahulugan sa
propesiya na pagiging ganap o kumpleto.
Kapag ginagamit sa propesiya, ang bilang na 70 ay may kinalaman
sa pagdating ni Cristo. Ito ay nagmula sa sikat na propesiya ni Daniel,
na kilala sa tawag na propesiya ng 70 linggo. Para sa bilang na ito, nang
mangyari ang Apostasiya, hindi taon ang pinag-uusapan kundi araw.
Ang pitong araw sa isang linggo, kapag minultiplika ng 70, na siyang
bilang ng pagdating ni Cristo, ay magiging 490 araw.
Pagkatapos ay mayroon pang isang bilang na mumultiplikahin para
makuha ang suma na 6,370 at yaon ay ang bilang na 13. Ang bilang na ito
ay may malaking kabuluhan sapagkat ito ay iniuugnay sa apostasiya at
paghihimagsik. Ito ay makikita sa iba’t-ibang mga babasahin. Bukod pa
dito, ang numerong ito ay iniuugnay rin ng mga propesiya kay Satanas,
na siyang pinakasagisag ng rebelyon at apostasiya.
Ang lahat na mga petsa at mga numerong ito ay mahalaga para sa
Iglesia ng Diyos, sapagkat alam ng Iglesia na si Satanas ay igagapos ni
Cristo ng isang libong taon, sa kaniyang pagdating. Si Satanas at ang
kasamahan niyang mga demonyo ay hindi papayagan sa kinaroroonan
ng tao, sa panahon ng Milenyo, at maging sa huling isang daang taon,
na kung saan ay bubuhaying maguli ang mga tao sa kanilang ikalawang
pisikal na buhay.
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Ang suma total na (6,370) ay hindi lang nagbibigay ng mahalagang
mensahe tungkol sa pagdating ni Cristo (70), kundi pati na rin sa
pagwawakas ng kapangyarihan ni Satanas (13) sa mundong ito, at
ang pagtatatag kay Cristo bilang Hari, na siyang makakakumpleto
(7) sa plano ng Diyos, na magtatag ng Kaniyang Kaharian sa lupa (7
x 70 x 13 = 6,370).
Pagkatapos, dagdag pa dito, ang nangyari sa Iglesia sa
pamamagitan ng hinulaang rebelyon ng taong makasalanan, ang anak
ng kapahamakan, na Apostasiya ay lalong nagbibigay ng kahulugan
sa gamit ng numerong 13. Sa totoo lang, ang kabuluhan ng buong
panahon na ito, simula sa Apostasiya hanggang sa unang petsa ng
pagdating ni Cristo ay nagsilbing inspirasyon para sa Iglesia ng Diyos.
Habang tumatagal ay patuloy na may ipinapakita ang mga
numerong ito. Ang mga bilang ay eksakto kaya mahirap sabihin na
nagkataon lamang na ganito ang nangyari. Ang pagkakatugma-tugma
ng mga petsa ng kaganapan sa bilang ng mga araw ay mahirap mong
maipapaliwanag kung gagamitan mo ng pagkalkula ng posibilidad
sa matematika. Kapag isinama mo pa ang mga ipinapahiwatig na
kahulugan ng mga numero, sa eksaktong mga bilang ay lalo ka lang
mamamangha sa ipinapakita sa iyo; kaya doon mo na maiisip kung
sino ang tunay na nagplano ng mga ito.
Pangalawang Paggamit ng 70
Ang panahong ito na may suma total na 6,370 araw ay hindi maitatanggi,
na may tatak ng Diyos. Gayunpaman, ang Diyos ay hindi tumigil sa
pagbibigay lamang ng oras ng pagdating ni Cristo, sa pamamagitan
ng propesiya ng 70 linggo. Ipinahayag Niya rin ang kahalagahan ng
mga panahon na may 1,260 araw sa mga propesiya, na siyang bilang
ng araw ng mga panahon na paulit-ulit, sa dulong-panahon. Ang haba
ng panahon na ito, na 1,260 araw ay ginagamit sa mga propesiya na
pang dulong-panahon.
Para maintindihan ang lahat ng mga ito, kailangan munang
ipaliwanag ang gamit ng dalawang numero na ginagamit para sa
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tao. Ang mga numerong mga ito ay ang 5 at 6, at ang bawat isa ay may
sariling kahulugan para sa tao.
Kung ang numero 7 sa plano ng Diyos ay nangangahulugan na
“pagkakumpleto” o “pagiging kumpleto,” ang numero 6 naman ay
“pagiging hindi kumpleto,” kaya kung gagamitin sa tao, ang ibig
sabihin ay “hindi kumpleto” nang siya ay nilikha. Nang muling itatag
ng Diyos, ang pagkakaroon ng pisikal na buhay sa lupa, na kung
minsan ay tinatawag na pitong araw ng paglikha, nilikha Niya ang
tao sa ika-anim na araw. Pagkatapos, nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, at ito ang itinatag Niyang lingguhan na Sabbath o araw
ng pangingilin, na ibinigay Niya sa tao para gawin nilang araw ng
pagsamba, na panghabang-panahon.
Ang tao ay nilikha sa ika-anim na araw, pisikal na nilalang na
hindi kumpleto sapagkat wala sa kanila ang banal na espiritu ng Diyos
nang sila ay likhain. Ang banal na espiritu ng Diyos ay kailangang
manirahan sa kanila upang sila ay makumpleto — upang magkaroon
sila ng pagkakataon na maisilang sa Elohim, ang Pamilya ng Diyos.
Ang numerong 6 na ito ay ginagamit upang ipahayag na may
kakulangan ang tao. Sa unang 6 na 1,000 taon na mga panahon, ang
tao ay hinayaan na mamahala ng sarili nila at mamili kung paano sila
mabubuhay. At sa loob ng 6,000 taon ay naipakita ng tao, na hindi nila
kayang mamahala ng sarili nila nang tama. Lahat ng pamahalaan
ng tao ay nabigo. Ang mga pamamalakad ng tao ay nagbunga ng
kaguluhan, kahirapan, kawalan ng hustisya, digmaan at kabuktutan
sa buhay. Ang kaguluhan na nilikha ng tao ay pangita sa lahat ng
aspeto ng buhay, at makikita rin sa mga kabiguan ng pamahalaan,
relihiyon, ekonomiya, lipunan at buhay-pamilya. At ngayon, gamit
ang mga makabagong teknolohiya, pupuksain ng tao ang sarili nila
kung hindi mamamagitan ang Diyos na pigilan ito. Ang tao ay hindi
kumpleto at kailangan nila ang Diyos at ang pamamaraan ng Diyos
para sila mabuhay.
Ang bilang na 5 ay para din sa tao, ngunit ang numerong ito ay
ginamit upang ipahayag ang isang aspeto na tungkol sa tao at sa
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relasyon nila sa Diyos. Ipinapakita ng numerong ito, ang mga gawi
ng tao kumpara sa mga gawi ng Diyos. Ang mga pamamaraan ng
tao ay kabaligtaran ng pamamaraan ng Diyos, at makikita sa mga
gawi ng tao ang likas na pagka-makasarili nito. Ang likas na pagkamakasariling yaon, ay dulot ng pagnanasa ng mga mata, pagnanasa
ng laman, at pagmamalaki sa buhay (1 Juan 2:16). Samantalang ang
pamamaraan ng Diyos ay ang pag-ibig sa kapwa — na kasama ang awa,
kapatawaran, kabaitan, pasensya at pag-ibig na wagas, nagsasakripisyo
at namimigay sa kapwa.
Sa pangalawang gamit ng numerong 70, na nag-aanunsyo ng
pangalawang pagdating ni Cristo, sinabi na rin dati na ipinahayag ng
Diyos ang halaga ng mga paulit-ulit na panahon na may 1,260 araw
na tumutukoy sa mga panahon na hinulaan sa dulong-panahon. May
kinalaman sa mga paulit-ulit na mga panahong may 1,260 na araw,
ang paggamit sa bilang na 5.
Ang gamit ng numerong 5 ay may malaking halaga dito, sapagkat
ipinapahayag nito ang “mga gawi ng tao” na nagdulot ng paghatol ng
Diyos sa mundo, nang sila ay hindi nakinig sa Kaniya at ngayon tuloy,
sila ay nabibingit na sa pagpuksa ng kanilang sarili. Bagama’t ang mga
gawi ng tao ay ipinapahiwatig ng numerong ito, ipinapahayag rin ng
bilang na ito, ang “pamamaraan ng Diyos, na pakikipagtulungan sa
tao simula pa noong una, na may awa at pag-ibig para sa kanila.
Nabanggit na rin noon, na kung nanatili sanang 2012 ang taon
ng pagdating ni Cristo, ang kapinsalaan at bilang ng mga namatay
sa buong mundo ay naging mas malaki sana ng malayo. Sa unang
petsa para sa pagdating ni Cristo, ang tao ay nahusgahan na at ang
pagpapatupad ng hatol na yaon ay malamang na mas malala kaysa kung
maipagpapaliban ito hanggang 2019. Gayunpaman, ipinakita ng Diyos,
ang laki ng Kaniyang awa at pag-ibig, sa pagpapaliban ng Kaniyang
hatol para sana sa 2012, ng pito pang taon, para makapagligtas ng
karagdagan pa sanang milyun-milyon na katao.
Sa bilang na ito ng 6,370 na mga araw, mayroong limang
magkakatumbas na panahon, na may 1,260 na mga araw (at may
maiiwan na 70 na nagpapahiwatig ng pagdating ni Cristo).
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May ipinahayag ang Diyos na dalawang napakahalaga at partikular
na pangdulong-panahon na mga kapanahunang may 1,260 na mga
araw, sa loob ng pagbilang mula sa Apostasiya hanggang sa unang
petsa ng pagdating ni Cristo. Ang una ay mula noong Apostasiya,
(ika-17 ng Disyembre, 1994) hanggang sa Pista ng Pentekost ng 1998
(ika-30 ng Mayo, 1998).
Ang pangalawang hinulaan na panahon na may 1,260 na mga araw
sa dulong-panahon na ipinahayag ng Diyos na tunay na makabuluhan
ay ang inakala na panghuling panahon na hahantong sa pagdating ni
Cristo. Ito ay nagsimula nang hipan ang Pitong Pakakak ng Ika-7 Selyo
(ika-14 ng Disyembre, 2008), at pagkatapos ng 1,260 na araw ay
papatak sa petsa na ika-27 ng Mayo, 2012 (Pista ng Pentekost).
Hindi pa naipapahayag ng Diyos ang kabuluhan ng tatlo pang mga
panahon na tig-1,260 na mga araw din, na napagitnaan ng una at ikalimang mga panahon, o kung mayroon man maliban sa kahalagahan
ng pagiging bahagi ng limang panahon na yaon. Ang suma ng limang
panahon na tig-1,260 na mga araw ay 6,300 na mga araw. May naiwan
pa na 70 na araw mula sa suma total na 6,370 na mga araw. Ito ay hindi
rin masasabi na nagkataon lamang, kundi bahagi ng plano ng Diyos at
nagpapahiwatig ng layunin ng Diyos — na ang tao ay nahusgahan na
at si Cristo ay babalik sa Pentekost ng 2012, kung mananatili sanang
ganito na lang kaigsi ang panahon. Gayunpaman, naipakita na rin
na ang tunay na gusto ng Diyos na mangyari ay si Cristo ay dapat
bumaalik sa Pentekost ng 2019.
UNANG BILANG para sa 2012:
Na May Kasamang Dalawang Palatandaan sa Propesiya ng
Pagdating ni Cristo
Unang Palatandaan: 7 x 70 x 13 = 6,370
Mula sa Apostasiya hanggang sa Pentekost ng 2012
• Ika-17 ng Disyembre, 1994 hanggang Ika-27 ng Mayo, 2012
• Suma total ng mga araw sa propesiya = 6,370
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Ikalawang Palatandaan: 5 x 1,260 + 70 = 6,370
#1 panahon sa propesiya na may 1,260 na mga araw
• Ika-17 ng Disyembre, 1994 hanggang Ika-30 ng Mayo, 1998
#2, #3, & #4 na mga panahon + 70 na araw
• Ika-31 ng Mayo, 1998 hanggang Ika-13 ng Disyembre, 2008
#5 panahon sa propesiya na may 1,260 na mga araw
• Ika-14 ng Disyembre, 2008 hanggang Ika-27 ng Mayo, 2012
Mga Bilang:
Kahulugan sa Propesiya
5 = sangkatauhan
7 = ganap o kumpleto
13 = paghihimagsik at apostasiya / Satanas
70 = pagdating ni Cristo
280 = katuparan ng hatol ng Diyos
1,260 na mga araw = haba ng isang panahon sa propesiya sa dulongpanahon
Paglipas ng 2012
Nang makaraos na ang Iglesia sa taong 2012, ay saka pa lamang
sinimulan ng Diyos na ipahayag na ang pagbilang para sa pagdating
ni Cristo ay ipinagpaliban ng eksaktong pitong taon, mula Pentekost
ng 2012 hanggang sa Pentekost ng 2019. Ito ay Kaniyang isinagawa
upang makalikha ng mas ibayong pagbabagong-anyo, para sa mga nasa
Iglesia Niya, nang sa gayaon ay mas lalo silang maihanda na tuparin
ang isang mas malaking tungkulin sa natitirang dulong-panahon.
Ang pagbabalik ni Cristo sa taong 2019 ay nakapagbigay sa Iglesia
ng isang bagong pananaw. Ang Diyos ay maaari na ngayong lumikha ng
mas magandang pagkakataon para sa mga nasa Iglesia na nangagsikalat,
pagkatapos ng Apostasiya, upang sila ay mailigtas na makarating sa
Milenyo. Ang pagpapaliban ng petsang ito ay nakapagbukas rin
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ng daan para maisakatuparan ang isang mas malaking gawain na
makapagbibigay ng pagkakataon para sa milyun-milyon pang mga
tao na makaranas mamuhay sa Milenyo.
Ang kabuoang bilang ng mga araw, sa karagdagang panahon na ito
ay mayroong pambihirang ibig sabihin. Masasabing ito ay isang mas
malalim na kahulugan ng pagdating ni Cristo. Ang pagbabago ng petsa
mula 2012 hanggang 2019 ay may naidagdag pa na 2,570 mga araw sa
pagbilang para sa pagbabalik ni Cristo. Mahalaga ito sapagkat may
naidagdag pa ito na dalawang panahon na may 1,260 na mga araw sa
suma total ng mga araw na yaon.
Sa karagdagang panahon na ito para sa pagdating ni Cristo, ang
una sa dalawang mga panahon ay mula ika-27 ng Mayo, 2012 hanggang
ika-7 ng Nobyembre, 2015. Ipinahayag ng Diyos noon, na ang unang
karagdagang panahon na ito, na may 1,260 na mga araw ay ang 42
mga buwan na binanggit sa Paghahayag 11, na tungkol sa “pagsukat ng
templo” ng Diyos, na magaganap sa mga panahong yaon, na tungkol
sa huling paghahanda para sa Iglesia ng Diyos, para sa huling gawain
na hahantong sa pagdating ni Cristo.
Ang ikalawang karagdagang panahon na may 1,260 na mga araw
sa dulong-panahon na ito ay mula ika-8 ng Nobyembre, 2015 hanggang
sa ika-20 ng Abril, 2019. Ang bilang na ito ay magtatapos sa lingguhan
na Sabbath, na kalagitnaan ng Unang Pista ng taong yaon, ang Pista ng
Tinapay na Walang Lebadura. Ang panahong ito ay tinatanaw ngayon
na oras, kung kailan natapos ng dalawang saksi ng Diyos, ang pisikal
na katuparan ng kanilang pagsaksi para sa mundo.
Ipinapaalam sa Aklat ng Paghahayag 11:3-6, na sa loob ng 1,260
na mga araw, ipapadala ng Diyos ang dalawa Niyang mga saksi upang
sila ay manghula na may kapangyarihan sa mga araw na ito. Ang
kalakhan ng pagsaksi na yaon at kapangyarihan na ibinigay para
dito ay nasa mga kasulatan na mababasa sa aklat na ito. Sa bandang
huli ng panahong ito, maaari nilang patigilin pati ang ulan, kung
kailan o kung gaano man katagal nila gugustuhin ito. Maaari silang
magpakawala ng salot sa lupa kung gugustuhin nila. Karamihan ng
mga magaganap sa panahong ito ay may kinalaman sa mga Kulog
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ng Paghahayag na mas lubusang maipatutupad sa pamamagitan ng
kanilang mga sasabihin.
Sa karagdagan na pitong taon na mga ito, napakaloob ang dalawa
pang mga panahon namay tig-iisanglibo dalawang daan at animnapu’t
araw (1,260), na maidadagdag sa suma total na bilang, para sa pagdating
ni Cristo. Ang limang panahon na may 1,260 na mga araw na naganap
bago mag-Pista ng Pentekost ng taong 2012, at ang kadaragdag na
dalawa pang panahon na may 1,260 na mga araw, ay bumubuo na
ngayon ng pitong ganap na panahon, na may tig-1,260 na mga araw. May
kabuluhan ang bilang na ito sapagkat ang bilang na 7 ay nagpapahiwatig
ng pagkakumpleto ng isang bagay, sa plano ng Diyos. Ang linggo ay
kinukumpleto ng ika-pitong araw na Sabado o araw ng pangingilin.
Ang taunan na mga Banal na Araw ay 7 rin ang bilang at ibinibigay
ng mga ito ang kumpletong plano ng Diyos para sa sangkatauhan.
Nagbigay ang Diyos ng 7 na panahon, na tig-1,000 na taon, sa tao,
upang maranasan nila ang pisikal na unang buhay na ibinigay Niya
sa kanila.
May isa pang panahon na kailangan rin nating bigyan ng kaukulang
pansin. Ang karagdagang dalawang panahon na may 1,260 na mga
araw, pagkalipas ng Pentekost ng 2012, kung susumahin ay may bilang
na 2,520 na mga araw para sa pagbilang bago dumating si Cristo.
Gayunpaman, mula sa ika-27 ng Mayo, 2012 hanggang sa Pentekost
ng 2019, ika-9 ng Hunyo, 2019 ay may 2,570 na mga araw. Ang bilang
na ito ay may karagdagang 50 na araw na matitira, bukod sa bilang
ng dalawang panahon, na 2,520 na mga araw lamang.
Ang 50-araw na panahon na yaon ay nabanggit na rin noon. Ito
ang panahon, kung kailan sisimulan ng Diyos ang pagbuhos ng Pitong
Huling Salot, na magbibigay daan sa pagdating ni Cristo sa mundong
napagpakumbaba na at handa nang makinig sa kaniya. Gaya ng nasabi
sa una, ang araw na kung kailan makikita sa atmospera na nasa ibabaw
ng mundo, ang pagdating ni Cristo, ay sa ika-21 ng Abril, 2019. Tila
lumalabas na ang pagpapapakita na ito ay magaganap sa mismong
sandali, kung kailan iwinawagayway ang “Bigkis na Handog” sa Diyos
sa araw na yaon, na nasa kalagitnaan ng Kapistahan ng Tinapay na
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Walang Lebadura (Levitico 23). Ang pagpapapakita ng pagdating ni
Cristo ay sa umaga ng unang araw ng linggo, na kasunod ng Paskuwas
sa taong yaon.
Ang Bigkis na Handog ay naglalarawan ng panahon, kung saan
isasakatuparan ni Jesu-Cristo ang diwa ng pagiging una sa mga unangbunga sa malaking ani ng Diyos — sa mga pinili sa mundo na maging
bahagi ng Kaniyang Pamilya — Elohim. Si Jesu-Cristo ay namatay sa
araw ng Paskuwa at ipinasok sa libingan bago lumubog ang araw sa
ika-4 na araw ng linggo o Miyerkules, sa taong 31 A.D. Paglubog ng
araw, ang isang linggong pagdiriwang ng Pista ng Tinapay na Walang
Lebadura ay nagsimula na. Pagkatapos, sa bandang huli ng ika-7 araw
ng linggo o Sabado (Sabbath), bago lumubog ang araw, si Jesu-Cristo
ay muling binuhay mula sa kaniyang pagkamatay, matapos mailibing
ng tatlong araw at tatlong gabi.
Samakatuwid, si Jesu-Cristo ay binuhay na maguli, bago lumubog
ang araw sa Sabadong yaon. Paglubog ng araw ay simula na ng unang
araw ng linggo o Linggo. Kinaumagahan pa lang ng Linggo, magaalay ng Bigkis na Handog ang mga pari, na siyang pagpanhik ni
Jesu-Cristo sa Diyos. Ang pagtanggap ng Diyos Ama kay Jesu-Cristo,
ang espirituwal na katuparan ng Bigkis na Handog. Matapos niyang
pumanhik at tanggapin ng Diyos, siya ay bumalik upang makapiling
ng kaniyang mga disipulos at iba pang mga tao sa mga sumunod na
apatnapung araw.
Ang oras na ito ng pag-aalay ng Bigkis na Handog ay hindi lamang
simula ng espirituwal na pag-ani ng Diyos, nang ipahayag na si JesuCristo ang una sa mga unang-bunga, kundi ito ay simula rin ng isang
partikular na pagbilang na iniutos ng Diyos, upang malaman ng mga
tao kung kailan nila dapat ipagdiwang ang Banal na Araw ng Pentekost.
Ang Pista ng Pentekost ay siya ring araw, kung kailan nag-aalay ng
dalawang pandeunan, na naglalarawan ng unang-bunga (144,000)
na inaalay sa Diyos, at Kaniyang tatanggapin na tulad ng Bigkis na
Handog na inialay para sa pagtanggap kay Jesu-Cristo.
Inilarawan ni Pablo si Jesu-Cristo bilang una sa mga unang-bunga
ng Diyos, na binuhay na maguli. Sa 1 Mga Taga Corinto, may ibinigay
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na paliwanag tungkol sa pagkasunod-sunod ng mga unang-bunga ng
Diyos, sa kanilang pagkabuhay na maguli — sa lahat ng mga uunahing
bubuhayin na maguli sa Pamilya ng Diyos — Elohim. Sinabing si Cristo
ang unang bubuhayin na maguli, at yung iba ay bubuhaying maguli
sa kaniyang pagbalik.
“Ngunit ang bawat isa’y may kanya-kanyang takdang panahon. Si
Cristo ang pinakauna sa lahat; pagkatapos, ang mga kay Cristo [yung
iba, 144,000] sa panahon ng pagparito niya.”
(I Mga Taga Corinto 15:23) Malinaw na si Cristo ang unang
bubuhayin na maguli, at yung iba na unang-bunga ay bubuhayin na
maguli sa kaniyang pagparito.
Sa ika-14 na Kabanata ng Aklat ng Paghahayag, ay may binabanggit
na 144,000 na bubuhayin na maguli, na makakasama ni Cristo sa
kaniyang pagparito, na inilalarawan sa ganitong paraan: “Sumusunod
sila sa Kordero saanman siya magpunta. Sila’y tinubos mula sa buong
sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa Kordero.”
(Paghahayag 14:4)
Kaya ang Pentekost ang taunang Banal na Araw na naglalarawan ng
mga unang-bunga ng Diyos — ang 144,000 — na bubuhayin na maguli
sa espiritung buhay, sa Unang Pagkabuhay na Maguli, sa pagparito
ni Cristo, at pagkatapos ay sasama sa kaniya sa bundok ng Olivo, sa
araw na yaon ng Kapistahan ng Pentekost, 2019.
Ang limang panahon (na may 1,260 na mga araw), na nauna sa
Pista ng Pentekost ng taong 2012, ay may dagdag na 70 araw, na
nagpapahiwatig ng pagparito ni Cristo. Mayroon pang naidagdag dito
na dalawa pang panahon, kaya mayroon na ngayong pitong panahon
(na may 1,260 na mga araw) simula nang maganap ang Apostasiya.
Ang karagdagang dalawang panahon ay may dagdag namang 50 araw,
na nagpapahiwatig ng pagparito ng mga unang-bunga (ang 144,000),
na makakasama ni Cristo. Ang lahat ng mga ito ay may ibig sabihin
tungkol sa pagparito ni Cristo, na siyang maghahari sa Kaharian ng
Diyos sa susunod na 1,100 na taon.
Bukod dito, ipinaalam ng Diyos kung kailan dapat ipagdiwang ang
Pista ng Pentekost. Ang kahulugan ng salitang Pentekost ay “bumilang
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ng 50.” Ang huling 50 araw ay may malaking kinalaman sa pagiging
una sa mga unang-bunga ni Jesu-Cristo, kasama ang lahat ng mga
unang-bunga — ang 144,000 — kapag sila ay bumalik na sa lupa sa
ika-50 araw na yaon — ng Pentekost, ng taong 2019.
Pangalawang Bilang ng 2019:
Pentekost 2012 hanggang Pentekost 2019 (2,570 na mga araw)
• Ika-27 ng Mayo, 2012 hanggang Ika-9 ng Hunyo, 2019
ika-6 na hinulaang panahon na may 1,260 araw
• Ika-27 ng Mayo, 2012 hanggang Ika-7 ng Nobyembre, 2015
ika-7 na hinulaang panahon na may 1,260 araw
• Ika-8 ng Nobyembre, 2015 hanggang Ika-20 ng Abril, 2019
Huling 50 araw bago pagdating ni Cristo
• 50 ang bilang mula pag-alay ng Bigkis na Handog hanggang
sa Pista ng Pentekost
• Ika-21 ng Abril, 2019 hanggang Ika-9 ng Hunyo, 2019
Dalawang Pangunahing Palatandaan
Ang pagbilang para sa pagdating ni Cristo, simula nang magkaroon
ng Apostasiya hanggang sa taong 2019, ay halos dalawampu’t-apat
at kalahating taon ang haba. Sa unang bahagi ng kabanatang ito, ay
ipinaliwanag ang ibig sabihin ng mga bilang na ito sa propesiya. Bukod
sa eksakto at mahusay na pagsasaayos ng mga bilang, may ibinigay
pa na dalawang palatandaan ang Diyos sa Kaniyang Iglesia, tungkol
sa oras ng pagdating ni Cristo: ang isa ay para matandaan ang simula
ng pagbilang, at ang ikalawa naman ay sa katapusan ng pagbilang.
Ang unang palatandaan ay may kinalaman sa Apostasiya, na siyang
simula ng pagbilang para sa pagbabalik ni Cristo.
Ang mga kaganapan na bumabalot sa Apostasiya o Pagtaliwakas ay
tumagal rin ng kung ilang taon at ang kalakhan ng mga ito ay dulot ng
unang apat na mga Selyo ng Paghahayag, na kung minsan ay tinatawag

328

Ang Pagbilang Para sa Pagdating ni Cristo

na Apat na Kabalyero ng Apocalipsis. Ang mga kaganapan na ito ay
walang kinalaman sa mundo, na siyang inaakala ng karamihan kundi
tungkol sa hinulaang rebelyon na mangyayari sa dulong-panahon sa
loob ng Iglesia ng Diyos. Ang Apostasiya na yaon ay isang malawakang
pagtalikod sa katotohanan na ibinigay ng Diyos sa Kaniyang Iglesia
at ang apat na kabalyero ng Apocalipsis ang siya namang naging
simbolo nito.
Ang ikalawa at huling palatandaan na ibinigay ng Diyos sa
Kaniyang Iglesia ay ang paghahayag ng dalawang saksi ng Diyos sa
dulong-panahon at ang gawain na isasakatuparan nila na hahantong
sa pagtatapos ng pagbilang para sa pagbabalik ni Cristo. Ang dalawang
saksi ay manggagaling rin sa Iglesia ng Diyos at ang kanilang isasagawa
ang magiging palatandaan ng katapusan ng dulong-panahon.
Bagama’t may ilang dekada nang alam ng Iglesia, na ang panahon na
gugugulin ng dalawang saksi na ito, sa kanilang gawain na hahantong
sa pagdating ni Cristo ay aabot ng 1,260 araw, hindi alam ng Iglesia,
na tatlo pa lang panahon, na may habang 1,260 araw bawat isa ang
aabutin ng gawaing ito at hindi lamang isa.
Ang gawain na tutuparin ng dalawang saksi na ito ay nakaulat
sa Aklat ng Paghahayag. Hindi ipinahayag ng Diyos, hanggang sa
huling kabanata ng aklat na ito, na sa pamamagitan pala ng pagsulat
ng aklat na ito, ay maisasakatuparan ang isa sa mga nakaulat na berso
sa Paghahayag.
Tuwing may matatapos akong maisulat na kabanata sa aklat na
ito, nakaugalian ko nang ipatingin sa ibang mga kasama ko sa Iglesia
ang aking gawain upang matiyak nila, kung tama ang aking balarila
at pagbaybay. Kung mayroon mang bahagi na hindi nila maunawaan
ng husto, ito ay aking uulitin upang mas madaling maintindihan.
Subali’t may mga bagay na hindi pa mauunawaan ng lubusan sa
ngayon sapagkat ang propesiya ay sadyang hindi madaling unawain.
Sa pagsulat ng huling kabanata na ito, una kong ipinadala ang kalahati
na tungkol sa mga kombinasyon ng bilang para sa pagdating ni Cristo
na naipahayag na ng Diyos. Mayroon pang huling bahagi na kailangan
kong isulat — ang bahaging ito. Gayunpaman, hindi ko pa sigurado,
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kung ano ang kailangan kong talakayin upang makumpleto ang aklat
na ito.
Inabot ng tatlong linggo, bago muli kong nasimulan na isulat ang
bahaging ito, na tungkol sa “Dalawang Pangunahing Palatandaan.” Ang
aking asawa, na isa ring saksi para sa dulong-panahon, ay nagbibigay
rin ng kaniyang pananaw para sa aklat na ito. Siya ang nagmungkahi
ng berso sa Aklat ng Paghahayag, na sa tingin niya’y may kinalaman
sa mensahe ng aklat na ito. Nang mabasa ko ang bersong yaon, ay saka
pa lamang naging malinaw sa akin, na nasa pagsulat ng aklat na ito
ang katuparan ng nasabing berso.
Ang natitirang bahagi ng aklat na ito ang magbibigay ng kaalaman
tungkol sa mga ipinatutupad ng Diyos at iba pang kailangang tuparin
sa pamamagitan ng Kaniyang dalawang saksi. Ang mga kaalaman at
pang-unawa ng dalawang saksi ay malaki ang maitutulong sa mga
tao, upang maintindihan nila ang mga kaganapan na mangyayari
hanggang sa dumating si Cristo.
Ang unang bahagi ng aklat na ito ay nakatuon sa mga bilang at
sa nais ipahayag ng Diyos sa mga kumbinasyon ng mga ito, na may
kinalaman sa pagbabalik ng Kaniyang Anak. Ang mga kumbinasyon
ng mga bilang ay nagpapatunay na tanging Diyos lamang ang
makakapagdisenyo at makakapagpatupad ng mga ito. Ang huling
bahagi ng aklat na ito ay may ipinapahayag na ilang mga katuparan
ng propesiya at gawain na isasagawa ng Diyos sa pamamagitan ng
Kaniyang dalawang saksi, na tatapos sa gawain na may kinalaman
sa huling pagbilang para sa pagbabalik ni Cristo.
May dalawang kabanata sa Aklat ng Paghahayag, na nagbibigay
ng buod ng gawain, na nais isakatuparan ng Diyos sa pamamagitan
ng Kaniyang dalawang saksi, na ipinatala Niya kay Juan, may halos
2,000 taon na ang nakalipas. Ang mga kabanatang mga iyon ay
ipapaliwanag kung may kinalaman ang mga yaon sa mga lumipas na
kaganapan at maging sa mga kaganapan na magsisimula pa lamang,
na makakapagdulot ng katapusan sa dulong-panahon. Ang mga
kaganapang yaon, na isasakatuparan pa lamang sa pamamagitan ng
dalawang mga saksi ay kahanga-hanga at ang mga ito ay mangyayari
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na kasabay ng mga karumal-dumal na kaganapan ng dulong-panahon,
pati na rin ng WW III o Pangatlong Digmaang Pandaigdigan.
Ang Pitong Kulog
Ang kwentong ito ay nagsimula sa Paghahayag 10, kung saan ay may
isinulat na kakaiba si Juan, tungkol sa Pitong Kulog, na bagama’t
narinig niya kung ano ang mga kulog na ito, siya ay pinagsabihan na
huwag itala ang mga ito. Ito ay dahil sa hindi maaaring ipahayag ang
mga ito, hanggang sa dumating ang dulong-panahon, at may layunin
ang Diyos na ito ay dapat ipahayag sa pamamagitan ng Kaniyang saksi
para sa dulong-panahon, na tunay namang katapat ni Juan. Si Juan
at ang saksi na ito ang tanging dalawa, sa kasaysayan ng Iglesia, na
ginawa ng Diyos na maging apostol at propeta.
Ang kwento na nagbigay daan sa pagpapakilala ng dalawang saksi
ng Diyos ay nagsimula nang may makitang anghel si Juan, na pababa
sa langit at may isinisigaw na Pitong Kulog.
“May hawak siyang isang maliit na aklat na nakabukas. Itinuntong
niya sa dagat ang kaniyang kanang paa, at sa lupa naman ang kaliwa.
Sumigaw siya, at ang kanyang tinig ay parang atungal ng leon. Tinugon
siya ng dagundong ng pitong kulog. Isusulat ko sana ang aking
nasaksihan nang matapos ang dagundong. Ngunit narinig ko mula
sa langit ang isang tinig na nagsabi, “Ilihim mo ang sinabi ng pitong
kulog, huwag mo nang isulat.” (Paghahayag 10:2-4)
Ang inilalarawan ni Juan, na isang maliit na aklat, ay hindi tama
kung isasalin sa mga wika na ginagamit sa kasalukuyan. Sinasabi
rito na may tangan na aklat ang anghel, at ito’y maaaring isipin ng
mga nakababasa na isang tunay na aklat. Subali’t hindi naman ito
talagang isang aklat, kundi isang maliit na pergamino o balumbon,
na maya-maya’y ipinakain kay Juan. Ang maliit na pergaminong ito
ay naglalaman ng binigkas ng anghel, na Pitong Kulog.
“Pagkatapos ay kinausap akong muli ng tinig na narinig kong
nagsasalita mula sa langit, ‘Lumapit ka sa anghel na nakatuntong sa
dagat at sa lupa, at kunin mo ang hawak niyang aklat na nakabukas.’
Nilapitan ko nga ang anghel at hiningi ang aklat. Sinabi niya sa akin,
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‘Kunin mo ito at kainin; mapait iyan sa sikmura, ngunit sa iyong bibig
ay kasingtamis ng pulot-pukyutan.’ Kinuha ko nga mula sa kamay ng
anghel ang maliit na aklat at kinain ko ito. Matamis nga iyon, parang
pulot-pukyutan sa bibig, ngunit nang malunok ko na’y pumait ang
aking sikmura.” (Pahayag 10:8-10)
Inilarawan ni Juan, kung paano niya kinain ang maliit na balumbon
at kung paano siya naapektuhan nito sa pisikal na paraan, ngunit
ang nailarawang ito ay maisasakatuparan naman sa espirituwal, ng
kaniyang katapat sa dulong-panahon.
Noong isinulat ko ang aklat na, 2008 — God’s Final Witness,
naatasan ako na ipahayag yaong Pitong Kulog. Sa totoo lang, ang
makaranas ng ganitong pagkakataon ay nakasisigla at nakakasabik,
lalo na’t alam mo na ang mga bagay na ito ay makakatulong sa
mga tao, upang sila’y magbago at magkaroon ng pagkakataon na
makapagpatuloy na mabuhay sa Milenyo. Ito ay maihahalintulad sa
pagtikim ng pagkain na matamis.
Subali’t matapos mo nang maisulat at mailathala ang mga ito, ang
maririnig mong mga panlilibak, pangungutya at pangtutuya ng mga
tao ay tunay na mapait. Bagama’t ganito ang asal na maaasahan mong
ipapadama ng tao sa isang propeta, mahirap pa rin itong tanggapin
kung ikaw ang nakakaranas ng ganitong pagmamaltrato. Ito ay mapait.
Ang kasagsagan ng ganitong mga panlalait,pagkamuhi o galit —
ang kapaitan — ay aking naranasan sa kabuoan ng ika-5 panahon sa
propesiya, na may 1,260 na araw. Ang aklat na ito ay inilabas sa mundo,
na sapat ang dami, upang masaksihan kung ano ang tugon ng tao sa
Diyos, sa dulong-panahong ito. At yaon ay ipinakita sa tugon ng tao,
sa inatasan ng Diyos na sumulat ng aklat, na Kaniya ring ipinadala sa
mundo. Ang aklat ay natanggap ng ilang milyon na katao, sa higit na
170 na bansa, at naisalin sa pitong magkakaibang wika. Tinalakay sa
aklat ang Pitong Kulog, Pitong Pakakak, Pitong Huling Salot, pati na
rin ang mga malalagim na kaganapan ng dulong-panahon.
May mga taong nakabasa ng aklat na ito, na nag-iisip kung maaaring
mangyari ang mga bagay na ito, ngunit hindi talaga sila naniniwala na
magkakatotoo ang mga ito. Nang dumating na ang taong 2012, ay lalo
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lang tumindi ang kapaitan, at ang mga tao’y lalong nagalit, nangutya
at nanglait ng dahil sa mga naisulat. Subali’t totoong mangyayari ang
lahat na naisulat, ipinagpaliban nga lang ng pitong taon, at mayroon
ding mga pagbabago, nang dahil sa may gustong ialok ang Diyos sa
mga tao kung sila ay makikinig.
Pitong Kulog:
• Ang Maliit na Pergamino o Balumbon
• Tinalakay na mabuti sa “2008 — God’s Final Witness
• Ang mga Kulog ay magpapaulit-ulit, magiging mas madalas at mas
matindi
• Ang Pitong Kulog:
1) Malaking takot at pagkasindak na dulot ng Digmaan
2) Mga Lindol: palakas nang palakas at palaki rin ng palaki ang
pinipinsala
3) Panahon o Klima: kalabisan sa tagtuyot, mga baha, temperatura
at hangin
4) Kaguluhan sa pandaigdigang ekonomiya
5) Kamatayan: mga salot at kamatayan ng mga sikat at kilalang
mga tao
6) Pagpapahayag ng mga saksi ng Diyos sa dulong-panahon
7) Mas mabilis na pagpapahayag ng Diyos sa tao
Pagsukat ng Templo
Matapos na ihayag ni Juan ang salaysay ng Pitong Kulog, ay sinimulan
na niyang magsalita tungkol sa mga kaganapan na mangyayari sa
kalagitnaan ng tatlong huling panahon nitong dulong-panahon. Ang
ika-6 na panahon na ito, ay tungkol sa Iglesia ng Diyos, at nagsimula
noong Pentekost ng 2012 hanggang sa ika-7 ng Nobyembre, 2015.
“Pagkatapos, binigyan ako ng isang panukat na parang tungkod
at sinabihan,’Tumayo ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang
dambana, at bilangin mo ang mga sumasamba roon.” (Pahayag 11;1)
Ang panahong ito ay ginamit upang maihanda ng husto ang Iglesia
ng Diyos, para sa pagdating ni Cristo. Mapapansin na sa panahong
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ito nagkaroon ng kahuli-hulihang paglilinis ng templo ng Diyos
(Iglesia ng Diyos), at dito rin naganap ang panghuling pagpapalakas,
pangangaral at paghulma ng mga taong sumusunod sa Diyos, upang
sa gayon ay mabigyan sila ng lakas na harapin ang kapighatian ng
dulong-panahon, at maging handa para sa pagdating ng ulo ng Iglesia
— na si Jesu-Cristo. Ang Diyos ay magkakaroon ng isang pino, malinis,
tapat at may malakas na espirituwalidad na Iglesia, na naihanda para
salubungin si Cristo sa kaniyang pagbabalik.
Ang panghuling paglilinang na ito ay naghahayag na ang Iglesia ay
kailangang pumantay sa tamang sukat na hinahangad ng Diyos para sa
Kaniyang Iglesia, sa oras na dumating si Cristo. Ito ay nangangahulugan
din, na ang mga hindi sumusunod at hindi tapat sa kanilang adhikain
ay ititiwalag sa Iglesia.
“Huwag mo nang isali ang patyo na nasa labas ng templo. Huwag
mo na itong sukatin sapagkat ibinigay na ito ng Diyos sa mga Gentil.
Yuyurakan nila ang banal na lungsod sa loob ng apatnapu’t dalawang
buwan.” (Pahayag 11:2)
Yaong mga nasa labas ng templo, ay yaong mga nagkukunwari na
sila ay sumusunod sa mga alituntunin ng Iglesia, ngunit hindi sila tunay
na nakikinig sa pagtawag na kanilang natanggap. Hindi sila naging
tapat sa mga katotohanan ng Diyos, maging sa Diyos. Sa panahong
ito, ang Diyos ay walang isinasagawang pagbabagong-anyo sa loob
ng mga taong ito, at hindi rin nila kailangan na abutin ang tamang
sukat na itinakda ng Diyos para sa Kaniyang Iglesia, kaya hindi rin
sila mapapabilang na bahagi ng templo.
Ang mga taong ito ay inilarawan, na hindi kasama sa pagsukat ng
templo, sapagkat sila ay nasa patyo o nasa labas ng templo. Sa madali’t
salita, sila ay nagkukunwari na bahagi sila ng Iglesia, ngunit hindi
nila isinasagawa ang tunay na pagsamba sa Diyos, sa loob ng templo.
Nang dahil sa nanatili sila sa patyo ay patunay na hindi sila naging
bahagi ng Iglesia, at sila’y nagkukunwari sa harap ng Diyos at sa harap
ng mga tunay na nasa Iglesia. Kaya ang tagubilin ay panatiliin silang
hiwalay sa Iglesia, at huwag silang isama sa pagsukat na bahagi nito.
Bagkus, dapat na mabunyag, kung nasaan talaga sila, na sila ay nasa
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patyo - malapit lamang sa Iglesia - ngunit wala sa loob ng templo,
at wala rin sa loob ng Iglesia. Sa kanilang paglagi sa patyo, sila sa
katunayan ay kasama ng mga Hentil (isang kataga na ginagamit para
sa mga hindi naniniwala). Ang mga ito ay tinanggihan ng Diyos at
hindi pinayagan na mapagkamalian na bahagi ng Iglesia.
Ito, sa katunayan ang nangyari noong panahon na yaon, at noong
isinusulat ito, mayroon na lamang dalawang buwan na naiiwan sa
panahon ng pagsukat ng templo. Sa sandaling makumpleto yaon, ang
mundo ay papasok na sa ika-7 at panghuling panahon, na may 1,260 na
araw bago dumating si Cristo. Sa kapaligiran ng Iglesia, inaalis ng Diyos
ang mga miyembro na hindi naging tapat. Kasama sa grupong yaon
ang ilan sa mga ministro na natanggal, may mga natanggal pa ngang
nakatataas na ministro, at may nakasama pang isang Ebanghelista o
Mangangaral ng Ebanghelyo.
Ang panahong ito ay hindi lamang kung kailan nagkaroon ng
paglilinis ng Iglesia, kundi dito rin nabigyan ang mga nanatiling tapat
ng pagkakataon na sumailalim sa proseso ng pag-ensayo, pagpapalakas
at paghanda para sa pagdating ni Cristo. Sa panahon ring ito ay lalong
naging espirituwal na mas malapit ang Iglesia sa isa’t-isa at maging
sa Diyos, nang higit pa sa anumang panahon nitong nakalipas na mga
ilang siglo, sa kasaysayan ng Iglesia. Bago mailathala ang aklat na ito,
ang Iglesia ay nagawa nang maging handa ng husto para sa pagdating
ng kanilang Punong Pari, Paskuwa at nakatatandang kapatid na si Jesu-Cristo.
42 na Buwan
May isa pang katuparan ng propesiya, na naganap sa ika-6 na panahon,
ng dulong-panahon na ito, na siyang tinutukoy sa mga bersong ito.
Ito, una at pinakamahalaga sa lahat, ay tungkol sa kung ano ang
mangyayari sa dalawang saksi ng Diyos para sa dulong-panahon, at
bunga nito, ito ay mararanasan rin ng Iglesia.
Ang huling berso na sinipi, tungkol sa panahong ito ay may
tagubilin na huwag isama sa pagsukat, ang mga nasa patyo na nasa
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labas ng templo (ang mga huwad na sumasamba), kundi isama sila
sa mga Hentil (ang mga hindi naniniwala). At ang huling bahagi ng
berso ay nagpatuloy sa pagbanggit ng kung ano ang gagawin ng mga
Hentil na ito sa naturang panahon. Ang kailangan na maunawaan
dito ay kasama na rin ng mga Hentil, ang mga hindi nakabilang sa
pagsukat ng templo, dahil sa sila ay inalis na sa Iglesia. Ang sinasabi
tungkol sa mga Hentil na ito, “Yuyurakan nila ang banal na lungsod
sa loob ng apatnapu’t dalawang buwan.” (Pahayag 11:2)
Ito na ang oras, na ang mga Hentil, lalo na yaong mga hindi sinukat
na bahagi ng Iglesia,
ay magkakaroon ng pinakamalaking pagkakataon na yurakan at
siraan ang Iglesia ng Diyos, lalo na ang pamunuan nito. Ito rin ang
oras na si Satanas at ang mga demonyo ay magsusumikap na salakayin
ang mga sumusunod sa Diyos, sa pamamagitan ng pag-impluwensya
sa mga Hentil.
Bagama’t ang Iglesia ay nagmukhang lubhang mahina ang
kalagayan para sa mga Hentil, ito, sa totoo lang, ang panahon kung
kailan ang Diyos ay tinutulungan itong maging pinakamalakas, at ang
mga miyembro ay espirituwal na pinalalakas at inihahanda para sa
pagdating ni Cristo. Ang paninira ng mga iba ay nagsilbi lamang na
bahagi ng proseso para palakasin ito.
Para sa mga Hentil, na nabanggit dito, ang Iglesia ay nagmukhang
humina na ng husto, nang sentensiyahan ng isang huwes ang apostol
ng Diyos at propeta para sa dulong-panahon, na maikulong ng 42
buwan, sa salang pagtangka na pag-iwas sa pagbabayad ng buwis.
Bagama’t nagbaba ng hatol na nagkasala ang nasasakdal sa naturang
paglilitis, hindi pa rin nito mababago ang katotohanan tungkol sa mga
tagapaglingkod ng Diyos at sa Iglesia ng Diyos. Kasama sa ika-6 na
panahon ng dulong-panahon na ito, ang mga kaganapan na tungkol
sa paglilitis, pagsesentensiya, at pagkakabilanggo ng apostol ng Diyos.
Ang mga kaganapang ito ay kasama sa panahong ito na may 42 buwan.
Mapapansin na ang mismong sentensiya, na ibinigay sa propeta ng
Diyos ay 42 buwan rin, bagama’t ang pagkakabilanggo ay hindi lahat
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naganap sa loob ng ika-6 na panahon na yaon, nakasama ang buong
proseso ng paglilitis, pagsesentensiya at kalakhan ng pagkakabilanggo,
na katuparan ng propesiya ng 42 buwan.
Gaya ng nasabi, ang buong panahon na ito, na kung saan ay
niyurakan ng mga Hentil ang Iglesia ng Diyos, ay hindi nauwi sa
paghina ng Iglesia kundi nakatulong pa na palakasin ito. Pinalakas
nito ang paninindigan, pananalig at espirituwal na pananampalataya
ng mga kasapi sa Iglesia ng Diyos. Ang lahat ng mga ito ay kasama sa
layunin ng Diyos na palakasin ang Iglesia, at ihanda ang Kaniyang
dalawang saksi para sa dulong-panahon, upang maisakatuparan nila
ang kanilang tungkulin sa ika-7 panahon ng dulong-panahon.
Ang Dalawang Saksi
Ang ika-pito at panghuling hinulaan na panahong ito, na may 1,260
na mga araw, ang panahon na kung saan ay ibibigay ng Diyos sa
Kaniyang dalawang saksi, ang kanilang pangunahing gawain na
kanilang isasakatuparan, ayon sa propesiya. Sa kabuoan ng ika-lima
at ika-anim na hinulaang mga panahon, ang dalawang nilalang na ito
ang pinagtuonan ng panlilibak, poot at pangungutya, at sa bawat isa
sa mga hinulaang panahon na ito, ay ginampanan nila ang kanilang
pagiging mga saksi ng Diyos, ngunit ang kanilang pinakamahalagang
pagsaksi ay sa huling panahon, ng 1,260 na araw.
“Bibigyan ko [Diyos na Makapangyarihan sa Lahat] ng
kapangyarihan ang dalawang tagapagpatotoo ko. Sila ay maghahayag
sa loob ng isang libo at dalawangdaan at animnapung araw. Magsusuot
sila ng magaspang na damit.” (Pahayag 11:3)
Ang pagsuot ng magaspang na damit ay nagpapahiwatig ng
pagpapakumbaba sa Diyos. Ang bersong ito ay nagpapakita na ang
dalawang saksi ng Diyos, ay kailangang magpakumbaba habang
kanilang isinasagawa ang tungkulin na ibinigay sa kanila ng Diyos.
Ang pagpapakumbaba ay kabaligtaran ng kapalaluan, kaya inihanda
ng Diyos ang dalawang nilalang na ito, upang maisakatuparan nila
ang kanilang adhikain sa paraan na makapagpapakita ng tunay
na katarungan, awa at pananampalataya. Ang dahilan kung bakit
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binigyan ng Diyos ng kapangyarihan ang dalawang ito ay upang
mapagpakumbaba nila ang mga taong mapagmalaki at mga taong
ayaw makinig sa Diyos.
Ang dalawang saksi na ito, ay gagamitin ang kapangyarihan na
ibinigay sa kanila kung kailan nila gusto o kung sa tingin nila ay
kinakailangan ito, upang mapagpakumbaba ang ibang tao, na gaya
ng ginawa laban sa Paraon at sa Ehipto noong panahon ni Moses.
Bagama’t binigyan ng malakas na kapangyarihan ang dalawang
ito, na maaari nilang gamitin kung kailan nila gusto, hindi ito
magiging dahilan upang sila ay maging mapagmalaki. Bagkus, ang
gamit ng kapangyarihang ito ay sasamahan ng pagpapakumbaba,
sapagkat alam naman nila na may layunin ang Diyos sa paggamit
nito, at sa pamamagitan lamang ng Kaniyang dakilang kapangyarihan
maisasakatuparan ang layuning ito at wala nang iba pa. Nauunawaan
ng dalawang saksi na ito, na ang lahat na nangyayari ay may kinalaman
sa ginagawa ng Diyos upang mapakumbaba ang mundo, at nang sa
gayaon ay maitatag ang Kaniyang Anak bilang Hari ng mga hari.
Itong pagsusuot nila ng damit na magaspang — pagiging
mapagpakumbaba — ay bunga ng paghulma sa kanila ng Diyos
upang maging ganito, sa pamamagitan ng kanilang mga naranasan
sa nakalipas na pitong taon, ng dalawang hinulaang panahon (ika-5 at
ika-6 na panahon na 1,260 araw). Sa loob ng dalawang panahong mga
ito, sila ay nilibak, kinutya, kinapuotan at pagkatapos ay niyurakan,
kaya sila natutong maging mapagpakumbaba sa espirituwal.
At dahil na rin sa naranasan ng kanilang dalawang mga pinuno,
ang Iglesia ay nakaranas rin ng ganoong kapalaran, at natuto rin sila
ng pagpapakumbaba sa espiritu, sa kanilang paglilingkod sa Diyos,
nang sila ay mabahagian rin ng parehong uri ng pagmamaltrato
mula sa iba. Ang lahat ng nangyari sa loob ng dalawang nahulaang
panahong mga yaon ay nakapagbigay ng ibayong espirituwal na lakas,
sa mga taong sumusunod sa Diyos. Malaki ang naitulong nito upang
maihanda sila sa pagdating ni Cristo.
May binanggit sa berso ng Paghayag 11:3, na ang dalawang ito ay
“maghahayag sa loob ng isang libo, dalawang daan at animnapung
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araw.” Ang kalakhan ng paghahayag na ito ay naisakatuparan na,
sa pamamagitan ng mga naisulat sa aklat na ito at sa nauna dito.
Ang aklat na ito ay marahil tapos na at naipagkaloob na sa mundo,
sa simula ng ika-7 nahulaang panahon ng 1,260 na araw. Ang mga
propesiyang naitala sa aklat na ito at sa huling aklat na, 2008 — God’s
Final Witness, ay magkakatotoo, gaya ng pagkakasulat ng mga ito.
Sa ganitong paraan, maisasakatuparan ang bersong ito, sapagkat sa
ika-7 o huling, nahulaang panahon ang katuparan ng karamihan ng
mga propesiyang yaon.
Malaki ang kinalaman ng dalawang saksi, sa mga kaganapan ng
huling nahulaang panahon ng dulong-panahon.
“Ang mga saksing ito ay ang dalawang punong olibo at ang dalawang
ilawang nakatayo sa harap ng Panginoon ng daigdig.” (Pahayag 11:4)
Bagama’t hindi pa naipahayag ng Diyos ang buong kahulugan ng
bersong ito, ito ay labis na mahalaga, para sa Kaniya. Sinasabi dito, na
ang dalawang ito ang dalawang ilawan at ang dalawang punong olibo,
na binabanggit sa Aklat ni Zacarias, tungkol sa dalawang hinirang
ng Diyos, na bibigyan Niya ng Kaniyang dakilang kapangyarihan
upang maisakatuparan ang marami sa mga nahulaang kaganapan na
hahantong sa pagdating ni Cristo. Ibinigay ng Diyos ang propesiyang ito
kay Zacarias, may ilang daang taon bago isinilang si Jesu-Cristo. Kaya,
sa totoo lang, ang gawaing ipinagkaloob sa dalawang ito ay mahalaga
para sa Diyos at sa Kaniyang layunin para sa dulong-panahon.
Ang mga sumusunod na berso ay naglalarawan ng kung ano ang
naitakda ng Diyos, na dapat nilang isagawa para sa Kaniya, sa lupa.
“At kung nasain ng sinoman na sila’y ipahamak, ay apoy ang
lumalabas sa kanilang bibig, at lumalamon sa kanilang mga kaaway; at
kung nasain ng sinoman na sila’y ipahamak ay kailangan ang mamatay
sa ganitong paraan.” (Pahayag 11:5)
Ipinapaalam ng Diyos na may mga masusuklam ng labis, sa
dalawang saksing mga ito, na tatangkain nilang saktan o patayin pa
ang mga ito. Subali’t malinaw na ipinapahiwatig ng Diyos, na ang
dalawang ito ay hindi maaaring patayin maliban na lang kung ito’y
pahihintulutan Niya. Ang apoy na lumalabas sa kanilang bibig ay tanda
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ng kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanila, na maari nilang hatulan
ang sinoman na maghahangad o magtatangkang manakit sa kanila.
“May kapangyarihan silang isara ang langit upang hindi umulan
sa panahon ng pagpapahayag nila ng mensaheng mula sa Diyos. May
kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig, at magpadala ng
anumang salot sa lupa tuwing naisin nila.” (Pahayag 11:6)
Ipagkakaloob ng Diyos sa Kaniyang dalawang saksi, ang
kapangyarihan na makapagdulot ng malaking pinsala, sa pamamagitan
ng anumang salot na maisipan nila, kung ito’y kanilang mamarapatin.
Ito ay nangangahulugan na sila ang magpapasiya kung ano, kung
saan, kung kailan, kung gaano katagal magkakaroon ng salot at kung
kailangan ba itong ulit-ulitin. Ang ilan sa mga salot na ito, na iaanunsiyo
ay makakasabay ng mga kaganapan na kabilang ng mga Pitong Kulog.
Marami pang sinasabi tungkol sa dalawang saksi ng dulongpanahon na mga ito, na tinutukoy rin ng Diyos na Kaniyang mga
propeta. Sa sinumang nais magbasa ng tungkol dito sa Bibliya, mangyari
lang na basahin nila ang kasunod pang mga berso sa Pahayag 11.
Ang Aklat ay Katuparan ng Isang Propesiya
Gaya ng mga naunang aklat, ang isang ito ay ilalabas rin sa karamihan
ng mga bansa sa mundo, sa mga tao ng iba’t-ibang mga wika. Sa simula
ng kabanatang ito, nabanggit ko na sinabihan ako ng aking asawa, na
kailangan kong basahin ang tungkol sa isang hula na isasakatuparan
ng aklat na ito. Kapag natapos na ito, tunay ngang matutupad ang
propesiyang yaon, sa pamamagitan ng aklat na ito.
Ang partikular na aklat na ito ay ipapaanunsyo at isasalin sa mas
maraming mga wika kaysa dati. Ito ay upang iparating sa milyunmilyon na mga tao ang mensahe at nang sa gayaon ay mas marami
ang mabibigyan ng pagkakataon na makaligtas.
Subali’t, mayroong mga bansa at mga tao ng iba’t-ibang wika, na
walang hangad na basahin ang aklat na ito, kahit na anupaman ang
nilalaman nito o kahit na anung sama ang sapitin ng mundo. Alam ng
Diyos kung sino ang mga taong ito, at hindi na ipapamahagi sa kanila
ang aklat na ito, bagama’t sila ay napagsabihan na.
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Ang bawat isa sa inyo, na nakabasa na ng aklat na ito at umabot
na sa puntong ito ay kailangang humarap sa katotohanan, na ikaw
ay nasa pinakamahalagang sandali ng iyong buhay. Ito na ang oras,
para ikaw ay makapamili kung papaano ka mamumuhay simula sa
puntong ito. Ikaw ba ay magpapatuloy sa dati mong gawi, o iyo bang
susundin ang sinasabi ng Diyos, sa mga nabasa mo sa aklat na ito? Ano
pa man ang mangyari, ang iyong buhay ay hindi na magiging tulad
ng dati. Ang mundo ay nagkakaroon ng malaking pagbabago, at kung
ikukumpara mo sa dami ng tao ngayon, kakaunti lang ang maiiwan
para mamuhay sa panahon ng Milenyo, na itatatag ng Diyos.
Ang Diyos ay dinadala ang mga tao sa pinakamahalagang punto
ng kanilang buhay, na kung saan ay kailangan silang mamili, kung
paano sila mabubuhay magsimula ngayon. Maaari silang makinig sa
Diyos, baguhin ang kanilang pamumuhay at sundin ang Kaniyang
pamamaraan o maaari din naman silang tumanggi sa ipinagkakaloob
Niya sa kanila.
Ikaw at tanging ikaw lamang, ang pipili ng para sa sarili mong
buhay. Walang ibang tao na mananagot para sa sarili mo kundi ikaw
lamang.
Kung nais ng tao na mamuhay sa isang bagong kapanahunan
ng Diyos, at sumunod sa Kaniyang pamamaraan, sila ay kailangang
magbago. Walang maaaring mabuhay na tulad ng dati. Walang
maaaring magpatuloy sa mga tradisyon o kaugalian ng kanilang mga
dating relihiyon, bagkus kailangan nila itong tigilan at kalimutan.
Ang buong dahilan kung bakit ang mundo ay nakakaranas ngayon
ng mga nakagigimbal na kaganapang pangdulong-panahon ay sapagkat
ang tao ay patuloy na sinusuway ang Diyos, sa nakalipas na 6,000
taon, at ngayon ay umabot na sa punto, na dahil sa pagsulong ng
teknolohiya, ay malapit na nitong lipulin ang buong sangkatauhan.
Ang pagsuway sa pamamaraan ng Diyos ay nagdudulot lamang ng
kahirapan, kalungkutan at kasamaan sa buhay. Yaon ay wawakasan na
ng Diyos, kasabay ng pagtapos Niya sa pamahalaan ng tao, sa rebelyon
at kapalaluan sa buhay, na siya ring sanhi ng gayaong kahirapan at
kalungkutan nitong lumipas na ilang libong mga taon.
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Ang gawi ng tao ay makasarili at puno ng kapalaluan, kaya ang
Diyos ay mamamagitan na, upang tapusin ang gayaong pamamahala at
upang maitatag ang Kaniyang pamahalaan. Ang Kaniyang Kaharian ay
itatatag sa ilalim ni Jesu-Cristo, na maghahari sa bawat bansa sa buong
mundo. Hindi lamang itatatag ng Diyos ang Kaniyang pamahalaan
upang mangibabaw sa lahat ng mga bansa, kundi itatatag Niya rin ang
Kaniyang tunay na Iglesia sa buong sanlibutan. Ito lang ang tanging
Iglesia at relihiyon na papayagang umiral sa mundo. Kapag naitatag
na ang Milenyo, ay mawawala na ang lahat ng ibang mga relihiyon,
tulad ng Hinduismo, Budismo, Hudaismo, Islam, Tradisyunal na
Cristiyanismo at ano pa mang huwad na relihiyon, at ang iiral lamang
ay ang tunay na Iglesia ng Diyos.
Gusto man ng tao o hindi, yaon ang mangyayari. Yaong ayaw ng
ganito ay malamang na mamamatay bago makabalik si Cristo. Yaong
mga mabubuhay at pagkatapos ay magsisimula na namang bumalik
sa dati nilang gawi sa Milenyo, ay hindi makakaligtas sa kamatayan.
Inihahayag ng Diyos na sila ay mabilis rin na darating sa kanilang
katapusan, kung hindi agad sila tutugon sa itinatatag ng Diyos, matapos
ang 6,000 taon ng nakaka-awang mga pamahalaan, relihiyon at mga
pamamaraan ng tao, na nakapagdulot ng labis na kahirapan sa loob
ng mahabang panahon.
Sa oras na maitatag ang Milenyo, sa sandaling si Jesu-Cristo at
ang 144,000 ay muling tumuntong sa lupa, lampas kalahati na ng mga
tao ang mga nangamatay. Sa pagkakaalam ko tungkol sa katigasan
ng ulo, kasakiman at kapalaluan ng tao ay baka mas marami pa ang
malamang na mga nangasawi. Kung talagang kinakailangan, kayang
pababain ng Diyos ang bilang ng mga tao sa mundo, kahit hanggang
ilang milyon lamang, bago maitatag ang Milenyo. Yaon ay nakasalalay
sa iba’t-ibang mga bansa, mga pinuno at mga tao na mabubuhay sa
dulong-panahon na ito.
Ang suma total ng pinsala at kamatayan na magaganap ay depende
na rin sa kung papaano tutugon ang mga tao sa buong mundo, sa
Diyos at kung sila ay magsisimulang makinig sa Kaniya o hindi.
Yaon ay kung saan ka naroroon sa sandaling ito. Ikaw lamang ang
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makakapagpasiya, kung iyong yayakapin o hindi, ang pamamaraan ng
Diyos, na bukas palad imbes na sakim, na mapagbigay at mapagmahal
imbes na mapag-imbot at puno ng inggit at poot. Ang pamamaraan
lamang ng Diyos at tanging ito lamang ang makapagdudulot ng tunay
na pagkakaisa, kapayapaan at tunay na pagmamahal ng isang tao
sa kaniyang kapwa tao. Ang pamamaraan ng tao ay di-kailanman
nakapagdulot ng ganito, at sadyang hindi makakapagdulot ng ganito,
kahit kailan. Ang idinudulot ng mga gawi ng tao ay kabaligtaran ng
idinudulot ng mga gawi ng Diyos.
Sa ngayon, ikaw ay nasa punto ng iyong buhay, na kung saan ay
kailangan kang pumili kung ikaw ay susunod sa pamamaraan ng Diyos,
o kung magpapatuloy ka sa sarili mong gawi. Ito ay isang bagay na
hindi mo na maaaring ipagpaliban pa. Ang oras na yaon ay ngayon na,
at ang pamimilian lang ay kung ikaw ay makikinig sa Diyos o hindi.
Ito ay tulad rin ng sinabi ng Diyos, sa bayan ng Israel nang sila ay
pakawalan Niya mula sa kanilang pagkaka-alipin sa Ehipto. Ibinigay
ng Diyos sa kanila ang sarili Niyang pamamaraan, na kailangan
nilang sundin at sinabi Niyang,”Sa araw na ito, ay papipiliin Ko kayo
ng buhay o kamatayan.” At pagkatapos ay ipinahayag Niya ang tunay
na Niyang hangarin para sa kanila, na gaya rin ng hangarin Niya para
sa bawat isa, sa inyo ngayon, nang sinabi Niya na, “Piliin ninyo ang
buhay.” Ang desisyon ay iniwan sa kanilang mga kamay. Ang buhay
o kamatayan ay nasa loob ng kapangyarihan ng bawat isang nilalang.
Para sa mga Israelitas ng panahong yaon, ito ay hindi kamatayan
na kanilang hinaharap sa sandaling yaon. Subali’t, ang pagkakataong
ito ay kakaiba. Ang lahat ng tao ngayon, sa mundong ito ay nasa bingit
ng kamatayan at pagkagunaw, at tanging Diyos lamang ang maaaring
mamagitan upang iligtas ang tao sa pagkagunaw at kamatayang yaon,
nang sa gayaon ay maaari silang magpatuloy na mabuhay sa panahon
ng Milenyo.
Kaya sa katunayan, isinasakatuparan ng aklat na ito, ang hula o
propesiya, na nagsasaad ng layunin kung bakit ito isinulat. Ito rin
ang dahilan kung bakit ito ang pamagat ng aklat na ito. Ang nais ng
Diyos na mangyari ay mabasa ng tao ang nilalaman ng aklat na ito,
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at sana ay makinig sila sa mga sinasabi Niya, nang sa ganoon ay mas
marami ang maililigtas at magkakaroon ng pagkakataon na mabuhay
sa Milenyo, na malapit nang itatatag.
Ito ang dahilan kung bakit may tinutukoy ang Diyos, na partikular
na mga bansa at kanilang mga pinuno, sapagkat ang mga pinuno ang
may pananagutan at may kakayahan na mangimpluwensya sa mga
tao, na pakinggan ang mga sinasabi sa aklat na ito, na gaya ng ginawa
ng Hari ng Nineveh noong panahon ni Jonah. Kaya may inatasan ang
Diyos na isulat ang aklat na ito, upang sa gayaon ay maipaliwanag
kung bakit Siya nagbigay ng karagdagang pitong taon sa mundo,
upang mas maraming tao ang mabigyan ng pagkakataon na mailigtas
sa Pangatlong Digmaang Pandaigdigan at sa kapahamakan ng mga
kaganapan ng dulong-panahon na sa ngayon ay isinasakatuparan na.
Ang aklat na ito ay magtatapos sa tinutukoy na berso ng propesiya,
na isinasakatuparan ng aklat na ito. Bagama’t ito ay binanggit kay Juan,
hindi siya ang naatasang magpapatupad nito. Ito ay para sa katapat
ni Juan, na hinirang ng Diyos, bilang Kaniyang propeta, apostol at
saksi para sa dulong-panahon. Ang bersong ito ay may isinasaad na
propesiya, na isasakatuparan ng katapat ni Juan, sa pamamagitan ng
pagsulat ng aklat na ito. Bagama’t ang sinundang aklat nito, 2008 God’s Final Witness, ay ipinadala rin sa karamihan ng mga bansa, sa
ilang magkakaibang mga wika, ang layunin ng Diyos para sa aklat na
ito ay ang muling makapagpahayag ng isang mas malakas na mensahe,
sa huling pagkakataon.
“At sinasabi nila sa akin, Dapat kang manghulang muli sa
maraming mga bayan, at mga bansa, at mga wika, at mga hari.”
(Pahayag 10:11)

