
A
ng malawak na kaharian ng Babilonya ay masagana at maunlad, gayunman si
Nabukodonosor na hari ay alumpihit sa kanyang maharlikang higaan. Iniisip
niya kung hanggang kailan tatagal ang kanyang ginintuang panahon, at ano

ang mangyayari sa kanyang makapangyanihang imperyo kung siya ay wala na?
Taglay sa kanyang isip ang mga ganitong nakababagabag na katanungan, ang
makapangyanihang hari ay nakatulog. Nang gabing yaon, isang maliwanag na
larawan ng napakataas na tao na yari sa ibat-ibang metal ang tumambad sa kanyang
isip na may tanawin ng kulay na walang katulad sa anumang bagay na kanya nang

nananasan. Biglang lumundag mula sa kanyang higaan
ang hari at sumigaw sa kanyang mga bantay.

“Tawagin ang mga mahiko at mga astrologo na
pumanito agad. Kailangan kong malaman ang kahulugan
ng panaginip na ito!”

Ang mga pantas na lalaki ay ginising at dinala sa
harap ng naguguluhang hari. “At sinabi ng hari sa kanila,
ako’y nanaginip ng isang panaginip, at ang aking espinitu
ay nabagabag upang malaman ang panaginip.” Daniel 2:3.
Isa sa mga huwad na propeta ay tila may pagmamalaking
tumugon, “Saysayin mo sa iyong mga Iingkod ang
panaginip, at aming ipaliliwanag ang kahulugan.” Ngunit
tulad nang madalas mangyani, ang panaginip ay lumabo
na sa isipan ni Nabukodonosor. Nagaalinlangan na
ngayon ang hari sa kanilang kakayahan. Ito na ngayon
ang pinakamabuting pagkakataon upang sila ay subukin.
“Sabihin ninyo sa akin ang panaginip at ang kahulugan,
at kayo’y magagantimpalaan,” ang pahayag ng hari, “at
kung hindi ninyo magagawa ito ay pagpuputolputulin ko

kayo at ang inyong mga tahanan ay gagawing dumihan!”
Ang mga mahiko at mga astrologo ay walang ibang nagawa kundi aminin na wala

silang kapangyanihan na ipaliwanag ang panaginip ng hari na hindi muna naririnig
ito. Nagpupuyos ang galit sa kanyang mapagkunwaring mga tagapayo, ipinagutos ng
hari na ipapatay ang lahat ng mga pantas na lalaki ng Babilonya. Ngunit ang
Panginoon ay mayroon pang isang natitira sa Babilonya na makapagpapaliwanag ng
panaginip ukol sa napakalaking Tao ng Milenyo.

Daniel 2:1-49

Tao ng Milenyo







A
ng mga alagad ng Panginoong Jesus ay lubusang nanlupaypay. Ang lahat ng
kanilang pag-asa at pangarap para sa bagong kaharian ng Dios ay napakong
lahat sa krus ng lumipas na Biyernes. Nanlulumo sa kapighatian at pagkalito,

si Cleopas at kanyang kasama ay marahang linakad ang pitong milyang lakbayin
mula sa Jerusalem patngo sa kanhlang mallit na bayan ng Emmaus. Palubog na ang
araw nang Linggong yaon sa kanilang paglalakbay sa baku-bakong daan nang isang
di-kilalang lalaki ang nakisabay sa kanilang paglalakad. Ni hindi nila nalaman na ang

bago nilang kasamang naglalakbay ay ang nabuhay na
Panginoon.

Hindi pinapansin ang kanilang kasama, ang dalawang
nalulungkot na alagad ay binabalikan ang mga alaala ng
mga naganap nang linggong nagdaan. Na lalo lamang
nagpapabigat ng kanilang bawat hakbang. Samantalang
ang Panginoon ay tahimik na nakikinig, mahigpit naman
ang Kanyang pagnanais na ihayag ang Kanyang sarili sa
Kanyang mga bigong kaibigan. Ngunit sinadyang ikinubli
ng Panginoon ang Kanyang sarili, sapagkat higit
kailanman ay kailangan nilang maunawaan ngayon ang
mga kasulatan. Kung ipinahintulot ng Panginoon na Siya
ay makilala ng Kanyang mga tapat na alagad, sa kanilang
biglang panggigilalas ay hindi nila mauunawaan ang
mahahalagang katotohanang nais Niyang ibahagi sa
kanila.

Maging ang tatlo at kalahating taon na pakikinig sa
Kanyang turo at pangangaral, ay hindi naging sapat
upang maunawaan nila ang Kanyang misyon. Sinabi Niya

sa kanila, Ang Anak ng Tao ay ibibigay sa mga kamay ng tao at Siya’y papatayin nila;
at pagkapatay sa Kanya, Siya’y magbabangong muli pagkaraan ng ng tatlong araw.
Ngunit hindi nila naunawaan ang sabing at nangatakot silang magsipagtanong sa
Kanya.” Markos 9:31, 32.

Malumanay na sinansala ni Jesus ang kanilang malungkot na usapan, at sa
sumunod na dalawang oras ay ipinagkaloob Niya sa kanila ang susi ng pagkaunawa
sa lahat ng Kasulatan at propesiya.

Lucas 24:13-35

Pagbabalik Sa Jerusalem







S
i Afthaliah, ang malupit na reyna ng Juda ay higit pang masama kaysa kanyang
inang si Jezebel. Nang ang kanyang anak na si Ahaziah ay namatay dagli niyang
inagaw ang kaharian sa pamamagitan ng pagpapapatay sa kanyang mga apo na

maaring humaliling hari. “Ngunit si Jehosheba... kapatid ni Ahaziah, ay kinuha si
Joash na anak ni Ahaziah at itinago ito upang huwag mapatay. Kasama niya ang bata
na nakatago sa bahay ng Panginoon sa loob ng anim na taon. At si Athaliah ay
namuno sa lupain.” 2 Hari 11:2, 3.

Sa loob ng anim na taon, iilang mga mapagkakatiwalaang mga tao lamang ang
nakababatid na ang bata ay buhay pa at nakatago sa
templo ng Dios. Si Jehoiada, ang mataas na saserdote, ay
minahal at sinanay si Joash na tulad sa sarili niyang anak.
Siya ang nagpanukala at nanalangin para sa takdang
panahon ng pagpapakilala ng tagapagmana ng trono.
Sa wakas lihim na ipinatawag ni Jehoiada ang mga
pinagkakatiwalaang mga kapitan ng hukbo at sa kanila’y
ipinakita na buhay pa ang bunsong anak ni Ahaziah.
Naghintay sila ng Biyernes ng gabi, sa panahon ng
pagtungo sa templo ng mga taong tapat para sa
pagsamba sa araw ng Sabbath upang ipakilala sa kanila
ang batang hari.

Kasama ng daan-daang mga nasasandatahang kawal
ay dinala ni Jehoida ang tagapagmana ng trono ni David
sa harap ng mga tao at ipinakilala ito. Namangha ang
mga tao sa simula, ngunit nang makita nilang ipinatong
ang korona sa kanya ay, “nagpalakpakan ang kanilang
mga kamay at nagsabi, Mabuhay ang hari.” 2 Hari 11:12.

Nang marinig ni reyna Athaliah ang ingay ng mga
trumpeta at ng mga taong nagsasaya ay tumakbo ito at nagtungo sa templo upang
masumpungan lamang na tapos na ang kanyang panahon. Nang araw na yaon, siya
at ang kanyang mga tagasunod ay pinagpapatay, at ipinagkaloob kay Joash ang
kahanian.

Sinasabi sa atin ng Biblia na may isang anak ni David ang lalabas sa templo 
ng langit sa gitna ng tunog ng mga trumpeta upang tanggapin ang Kanyang
kahanian at lipulin ang mga masama.

2 Hari 11:1-21

Ang Haring Darating







S
i Absalom ang pinakamakisig, pinakatuso, at ambisyoso sa mga anak ni David.
Sinasabi ng Biblia, Sa buong Israel nga’y walang gaya ni Absalom na pinupuri
dahil sa kagandahan: mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa tuktok

ng kanyang ulo, ay walang ipipintas sa kanya.” 2 Samuel 14:25.
Ngunit ang kabataang prinsipe ay nais pa ang higit kaysa paghanga at papuri ng

mga tao sa kanyang kabighabighaning kakisigan. Nais niya ang kapangyarihan ng
trono ng kanyang amang hari. Nais niya ang maging hari
ng lsrael—sa anumang halaga. Una, pinatay niya ang
kanyang nakatatandang kapatid na si Amnon pagkatapos
na pahirapan nito ang kanyang kapatid na babae na si
Tamar. Si Amnon ang panganay ni David at siya ang
unang tagapagmana ng kaharian. Nang muling
manumbalik ang pagtitiwala sa kanya ng kanyang 
amang si David, si Absalom ay nagsimulang maghasik 
ng mapaglalang na binhi ng pagaalinlangan sa buong
kaharian ukol sa pangunguna, paghatol at mga batas ni
David, hanggang “maganyak niya ang kalooban ng mga
tao ng Israel.” 2 Samuel 15:6.

Sa wakas, ang kanyang malagim na balak ay sumabog
na isang malawakang paghihimagsik nang sinikap ni
Absalom na patayin ang kanyang sariling ama at
angkinin ang kaharian. Si David at ang kanyang mga
tagasunod ay napilitang lumikas mula sa Jerusalem.
Ngunit pagkaraan nang ilang araw ng maigting na
labanan, si David ay muling nakabalik sa kanyang trono,

at ang makisig na Prinsipe Absalom ay pinatay.
Isang malungkot ngang kasaysayan, ngunit hindi ito ang unang alitan ng

maharlikang angkan. Sa ibang dakilang kaharian, malaon nang panahon ang
lumipas, ang mga gayon ding pangyayari ang naging sanhi ng nakapanlulumong
paghihimagsik ng buong panahon.

Ang kaharian ay tinatawag na—langit!

2 Samuel 13:1-18, 33

Ang Mapaghimagsik na Prinsipe







M
adilim-dilim pa nang marinig ng matandang patriarka ang maliwanag na
tinig ng Dios. “Abraham ... kunin mo ang iyong anak, ang iyong bugtong na
anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Moria,

at ihain mo siya roon na handog na susunugin sa ibabaw ng isang bundok na
sasabihin ko sa iyo.” Genesis 22:1, 2.

Nangilabot si Abraham nang isaalang-alang niya ang nakatatakot na ibubunga
ng utos na ito. Ipinangako ng Dios, na sa pamamagitan ni Isaac, siya ay magiging

ama ng isang makapangyarihang bansa. Ang lahat ng
pag-asa at pangarap ni Abraham ay nakaukol sa batang
ito na ibinigay ng Dios sa kanya at kay Sarah sa kanilang
katandaan. Naguguluhan siya kung bakit hiniling ito 
sa kanya ng Dios, ngunit natutuhan na niyang magtiwala
at sumunod sa kanyang makalangit na Ama. Marahan
niyang ginising ang batang si Isaac at ang dalawa nilang
katulong, at sil’y nagsimula na ng kanilang tatlong araw
na paglalakbay tungo sa Moria. Nang sila’y malapit na sa
bundok ay tinagubilinan niya ang mga katulong na
maghintay na lamang sa pagbabalik nilang magama.
Pasan ni Isaac ang mga kahoy at magkasama silang
magama na umakyat ng bundok. “Ama,” ang sabi ni
Isaac, “narito ang apoy at kahoy, ngunit saan naroon ang
korderong handog na susunugin?” At sumagot si
Abraham, “Anak, ang Dios ang mghahanda ng koderong
susunugin.”

Nang makarating sila sa ibabaw ng bundok, may
luhang ipinaliwanag ni Abraham ang layunin ng kanilang

misyon. Kusang-loob na sumunod ang bata. Malumanay na tinalian ng ama ang
kanyang anak at inihiga sa ibabaw ng batong altar. Itinaas ni Abraham ang sundang
ngunit pinigil siyang bigla ng anghel at tinagubilinang ihandog ang isang tupang
lalaki na huli sa dawag sa kanyang mga sungay.

Hindi lamang ito ang kasaysayan ng isang ama na gumawa ng mahapding pasya
na isaknipisyo ang kanyang mahal na anak.

Genesis 22:1-19

Ang Sukol Na Hain







P
agkatapos na sakupin ni Darius, hari ng Medo-Persia, ang Babilonya, ay
ipinapatay niyang lahat ang mga pinuno nito, maliban kay Daniel, isang tunay
na lingkod ng Dios. Pitumpong taon ang nakaraan, si Daniel ay isa sa mga

bihag mula sa Juda, at siya’y pinagpaglingkod bilang tagapayo sa mga hari ng
Babilonya. Si Daniel ay nakilala sa buong kaharian na mayroong marilag na epiritu.
Daniel 5:12; 6:3.

Hindi lamang siya binuhay ng hari, kundi “inisip na siya’y ilagay sa buong
kaharian.” Daniel 6:3. Nang malaman ng mga pinuno ng
Medo-Persia na isang matandang bihag na Hebreo ang
mamumuno sa kanila ay nagpuyos ang galit ng mga ito.
Sila’y nagpanukala na hikayatin ang hari na lumagda sa
isang kautusan na nagbabawal sa sinoman na humingi
ng anumang kahilingan sa sinomang dios o tao sa loob
ng 30 araw, maliban sa hari. Ang sinomang lumabag ay
itatapon sa yungib ng mga leon (Daniel 6:7). Batid ng
mga taong ito na si Daniel ay dimatitinag sa kanyang
buhay na mapalanginin at matatag na nakatalaga sa
pagsunod sa utos ng kanyang Dios na nagbabawal ng
pagsamba sa anumang ibang dios (Exodo 20:3).

Tulad ng inaasahan nila, nahuli ng mga pinunong ito
si Daniel na nalangin sa Dios mula sa kanyang 
durungawan. Nang matuklasan ni Haring Darius na
siya’y nalinlang at ang kanyang matandang kaibigan ay
itatapon sa yungib ng mga leon ay sinikap niyang iligtas
ito sa bisa ng batas na may kamangmangan niyang
nilagdaan. Ngunit ang batas ay hindi na mababago.

Itinapon si Daniel sa yungib ng mga leon, ngunit ginantimpalaan ng Dios ang
kanyang katapatan sa pagsusugo ng anghel upang itikom ang bibig ng mga leon
(Daniel 6:22).

Sinasabi ng propesiya na sa mga huling araw ang bayan ng Dios ay gagawa rin
ng katulad nitong kapasyahan kung sinong hari at aling kautusan ang kanilang
susundin.

Daniel 6:1-28

Ang Kautusan ng Hari







B
ago humarap si Moises sa hari ng Ehipto upang hilingin ang kalayaan
para sa mga anak ni Israel, siya at ang kanyang kapatid na si Aaron ay
humarap muna sa mga naaping pinuno ng Israel. Nanawagan ang

magkapatid sa mga tao na italaga ang kanilang mga sarili sa Panginoon at
sinabi sa kanila na malapit na siIang palayain ng Dios sa pagkaalipin.

Pitong araw isang linggo silang gumagawa ng mga mabibigat na gawain
para sa mga Ehipsyo. Ngunit pagkatapos ng kanilan pakikiharap kay Moises

at Aaron tila nagpasya na silang mamahinga tuwing
ikapitong araw. Naging dahilan ito ng matinding galit ni
Paraon na sa dakong huli ay nagsabi sa magkapatid: “At
inyong pinagpapahinga sila sa mga atang sa kanila”
Exodo 5.5. (Ang salitang Hebreo para sa “pahinga” na
ginagamit dito ay “shabath” na ang ibig sabihin ay
“maging dahilan upang mangilin ng Sabbath.”)

Batid ng galit na hari na kailangan siyang gumawa ng
mabagsik na hakbang upang mapanatili niya sa kanyang
pangangasiwa ang bansang ito ng mga alipin. lpinasya
niyang dagdagan ang kanilang mabigat na gawain upang
mapawi sa kanilang isipan ang Dios at ang pagsamba.
Sinabi ni Paraon, “Huwag na ninyong bibigyan ang
bayan ng dayami sa paggawa ng laryo, na gaya ng dati;
sila ang pumaroon at magtipon ng dayami sa ganang
kanilang sarili. Ang bilang ng mga laryo, na kanilang
ginagawang dati ay siya rin ninyong iaatang sa kanila;
wala kayong babawasin.” Exodo 5:7, 8.

Tulad noong mga kaarawan ni Moises, ang Dios ay
malapit nang gumawa ng mga dakilang bagay para sa Kanyang bayan. Hindi
na magtatagal at sila ay palalayain na mula sa pagkaalipin ng kasalanan at
maglalakbay patungo sa makalangit na Canaan. At muli ibinabaling ng Dios
ang isipan ng Kanyang bayan sa kahalagahan ng kapahingahang Sabbath.

Exodus 4:29-5:19

Mga Laryong Walang Dayami







P
agkatapos maitatag si Solomon bilang bagong hari ng Israel ay nagpakita 
sa kanya ang Panginoon sa isang panaginip at sinabi, “Hingin mo kung ano
ang maibigay ko sa iyo.” I Hari 3:5  Ang kabataang hari ay maaaring

makahingi ng salapi, katanyagan o ng mahabang buhay, subalit hindi niya ito
ginawa. Sa halip ay humingi siya ng karunungan upang makatarungan niyang
mapamahalaan ang bayan ng Dios. Bilang sagot sa kanyang mapagpakumbaba at
taos pusong panalangin ay binigyan siya ng Panginoon ng kahangahangang

karunungan at pang-unawa nang higit sa kaninumang
tao. Bukod pa rito ay biniyayaan siya ng Dios ng
kabantugan, kayamanan at mahabang buhay.

Sa panahon ng paghahari ni Solomon, ang Israel 
ay nagtamasa ng hindi mapapantayang kapayapaan at
kasaganaan. Napakarami ng mahahalagang hiyas sa
Jesuralem noong kanyang kapanahunan na ang pilak 
ay ipinalalagay na pangkaraniwan na tulad ng mga bato 
(I Hari 10:27). Bukod sa napakagandang templong
marmol at ginto ay nagtayo rin siya ng isang
marangyang palasyo na may gayon ding kapaligiran at
mga buong lunsod na tahanan ng kanyang mga
karuwahe at mangangabayo. Napakainam na mga
bulaklakan at mga dikaraniwang punong kahoy ang
makikita sa bawat bayan. Mga hari, mga maharlika at
mararangal na tao mula sa iba’t-ibang bansa ang
dumadalaw at nagdadala ng mga kaloob. Nasasabik
silang marinig ang malalim na karunungan ni Solomon
na inilagay ng Dios sa kanyang puso (I Hari 10:24).

Kabilang sa maraming maharlikang dalaw ay isang mayaman at magandang
reyna mula sa malayong lupain ng Sheba. Nais niyang makita kung ang mga balita
tungkol sa hari ng Israel ay totoo.

Sinubok siya ng Reyna ng Sheba ng maraming mahihirap na tanong at nagulat
sa kanyang mga matatalinong sagot. Saan man siya tumingin ay namamangha ang
kanyang pakiramdam. Subalit kahit ang Israel sa kanyang kaningningan ay hindi
maihahambing sa maluwalhating kahariang inihahanda ng Dios para sa iyo.

I Hari 3:5-15; 10:1-29

Ang Maluwalhating Kaharian







S
i Haring Saul ay dumating na sa wakas ng kanyang katinuan at nanginginig sa matinding
takot. Ang buong hukbo ng mga Filisteo ay handa nang sumalakay sa kaunti at
mahihinang mga kawal ng Israel. “Kung naririto lamang si propeta Samuel ay sasabihin

niya sa akin kung ano ang aking gagawin.” Ang himutok niya, ngunit ang dakilang propeta ay
ilang taon nang pumanaw.

Ang matandang hari ay nagsikap na makasumpong ng payo at patnubay sa mga ibang
propeta o saserdote, ngunit ang Panginoon ay ayaw magsalita sa kanya. Sa kanyang kabataan,
si Saul ay naging malapit sa Dias. Ngunit nang siya ay lumukiuk na sa trono, siya ay naging

malupit at naghimagsik laban sa Salita ng Dios. Minsan 
ay ipinapatay niya ang isang nayon ng mga saserdote, at
nagpatuloy na hindi nakinig sa Panginoon, at ngayon sa
kanyang kapighatian, ang Dios ay hindi tumutugon sa
kanya.

“Nang magkagayo’y sinabi ni Saul sa kanyang mga
linkod, lhanap ninyo ako ng isang babae na nakiki-
pagsanggunian sa masamang espiritu, upang ako’y
pumaroon sa kanya at magusisa sa kanya.” I Samuel 28:7.
Maliwanag na iniutos ng Dios sa Kanyang bayan na
kailanman ay huwag babalik sa mangkukulam o babaeng
inaalihan ng masamang espiritu (Leviticus 19:31; 20:27),
ngunit hindi pinahalagahan ni Saul ang tagubilin ng Dios.

Nang makasumpong ng babae sa Endor na
nagaangking nakikipag-usap sa patay, nagbalatkayo ang
hari at naparoon sa kanya. “Ipakita mo sa akin si Samuel.”
Ang utos ng hari sa mangkukulam. Ginawa ng babae ang
kanyang mga seremonya hanggang lumitaw ang isang
anyo na nag-aangking si Samuel ang propeta, na nagbigay

ng nakapanlulumong balita ng kawalang pag-asa, na sinasabing si Saul at ang tatlong
mga anak nito ay mamamatay sa labanan kinabukasan.

Nang sumunod na araw ang mga anak ni Saul ay napatay ng mga Filisteo, at
pagkatapos ang sugatan at nanlulumong hari ay nagpakamatay sa pamamagitan ng
sarili niyang tabak (I Samuel 31:2-4).

Sino ang nagsalita kay Samuel sa pamamagitan ng mangkukulam—nabuhay na
propeta ng Dios, o diablo na nakabalatkayo?

1 Samuel 28:3-25

Ang Engkanto ng Endor







B
atid ni Abraham na nagkamali ang kanyang pamangkin nang ilipat ni Lot
ang kanyang sambahayan sa Sodoma. Ang mga lungsod sa ibaba ng ibis ng
Jordan ay magaganda, ngunit ang mga ito ay maraming kabulukan. “Ang

mga tao nga sa Sodoma ay masasama at mga makasalanan sa harap ng
Panginoon.” Ipinasya ng Dios na puksain ang mga lungsod na ito dahil sa
kanilang mga kasuklamsuklam na kasalanan, ngunit nagsugo muna Siya ng

dalawang anghel upang iligtas si Lot at ang kanyang
sambahayan.

Bago pumasok ng Sodoma, ang dalawang anghel ay
naganyong mga manlalakbay. Nakita ni Lot ang
dalawang makikisig na lalaki sa pagpasok nila sa pintuan
ng Iungsod, at sapagkot alam niya na hindi ligtas ang
mga lansangan kung gabi, ay inanyayahan niya na
tumuloy ang dalawa sa kanyang tahanan. Ngunit ang
mga malulupit na lalaki ay nangagbabantay, at nang
gabing yaon sila ay nagtipon sa harap ng tahanan ni Lot
at nagpipilit na ilabas ni Lot ang kanyang mga panauhin.
Ang pakiusap ni Lot sa masamang pulutong na ito ay
hindi pinahalagahan at lalo lamang naginit ang
masamang hangad ng mga ito na nagbanta na rin sa
pamilya ni Lot. Hindi na nakapagpigil ang dalawang
anghel; hinila nila si Lot at ipinasok sa loob ng bahay at
binulag ang nag-uulol na pulutong.

Maaga pa kinabukasan, ay inutusan ng dalawa si Lot
at ang kanyang pamilya, “Itakas mo ang inyong buhay!
Huwag kang lumingon. ... Tumakas ka hanggang sa

bundok, baka ka mamatay. Genesis 19:17.
“At nagpaulan ang Panginoon ng asupre at apoy sa Sodoma at Gomorra mula

sa langit.” Genesis 19:24. Si Lot at ang kanyang dalawang anak na dalaga lamang
ang nakaligtas, sapagkat ang kanyang asawa ay lumingon at naging haliging asin.
Ang Salita ng Dios ay nagsasabi sa atin na sa mga huling araw, ang kalagayan ng
sanlibutan ay magiging katulad ng Sodoma at magiging gayon din ang
kaparusahan.

Genesis 19:1-29

Mga Lungsod ng Abo







S
i Naaman ay isang matapang, mayaman, at bantog na pinuno ng mga hukbo
ng Syria na nagkasakit ng ketong, ang kakilakilabot na sakit noong panahon
ng Biblia. Ito’y nangangahulugan ng pagkawalay sa mga minamahal; dahan-

dahan at kahindikhindik na kamatayan. Isang batang babaeng Judio na alipin sa
tahanan ni Naaman ang nagsabi sa kanya na kung siya’y magtutungo kay propeta
Eliseo sa Israel ay pagagalingin siya nito ng kanyang karamdaman.

Nagnanais ng anumang silahis ng pag-asa, si Naaman
ay naglakbay ng malayo patungo sa Israel na kasama ang
isang maliit na pulutong ng kanyang mga bantay at
pambayad sa himala ng pagpapagaling. Nang siya ay
nasa tahanan ng ng propeta, ayaw namang lumabas ni
Eliseo. Sa halip ay isinugo nito ang kanyang katulong at
ang tagubiling: “Magtungo ka at maligo ng makapito sa
ilog ng Jordan at ang iyong laman ay sasauli sa iyo at
ikaw ay malilinis.” 2 Hari 5:10,

Ang utos ng propeta na maligo si Naaman ay
nangangahulugang siya ay marumi. Ang maligo ng
makapito sa isang maputik na ilog ay hindi matanggap
ng mapagmataas na heneral na Syriano. Galit na biglang
pinatakbo ang kanyang kabayo upang umuwi, ngunit
upang siya ay makarating ng Damascus ay daraan siya sa
tabi ng ilog ng Jordan. Sa kanilang pagdaan dito ay
hinimok siya ng kanyang mga katulong na subukin ang
payo ng propeta. Bumaba siya sa kabayo, hinubad ang
kanyang baluti na tumatakip sa kanyang nakakatakot sa
sakit. Anim na ulit siyang lumubog sa tubig ng Jordan

nang walang pagbabago, ngunit pagkatapos niyang lumubog ng ikapito, ang
kanyang ketong ay nawala. Ang kanyang balat ay luminis at naging makinis at
malusog na tulad ng sa isang sanggol.

Sasa inyo rin ang nagpapagaling na bagong silang na karanasan na tulad ng
kay Naaman.

2 Hari 5:1-14

Ilog ng Buhay







A
ng ating sanlibutan ay unang nilikha na sakdal ang timbang ng kalikasan.
Ang tao, mga hayop at halaman ay nabuhay sa lubos na pagkakaisa.
Ngunit nang pumasok ang kasalanan, ang lahat ay nagbago. Ang tao ay

nagsimulang kumain ng hayop, at ang hayop ay nagsimulang kinain ang isa’t-isa.
Ang mga dawag at tinik ay nagsulputan sa lahat ng dako. Maging ang lupa ay
pinasama ng kasalanan. Sinabi ng Dios kay Kain, “PagbubungkaI mo ng lupa, ay
di na ibibigay mula ngayon sa iyo ang kanyang lakas.” Genesis 4:12.

Ito ang isang dahilan kung bakit inutos ng Panginoon
sa mga anak ni Israel na pagpahingahin ang mga lupain
tuwing ikapitong taon (Exodo 23:10, 11). Maibabalik
nitong muli ang taba ng lupain, at mapagkakalooban ng
pagkain ang mga mahihirap. Ngunit marami sa mga
anak ng Dios ay hindi sinunod ang tagubiling ito. At
dumating ang araw ng kahindikhindik na paghatol. Si
Nabukodonosor, ang hari ng Babilonya ay dumating sa
Juda at pinatay ang lahat na naghimagsik laban sa kanya.
Ang iba ay dinalang bihag sa ginintuang lungsod ng
Babilonya. Samantala, ang lupain ng Israel ay nanatiling
tiwangwang at wasak hanggang sa ang lupain ay “nagalak
sa kanyang mga sabbath: sapagkat habang giba ay
kanyang ipinagdiriwang ang sabbath” 2 Kronika 36:21.
Sa wakas ng pitumpong taon, ang mga buhay pa ay
nagbalik sa Canaan upang muling tamnan ang
pangakong lupain at muling itayo ang Jerusalem. Sa loob
ng 6000 taon ngayon, si Jesus ay naghahasik ng binhi ng
mabuting balita. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang “isang

araw sa Panginoon ay tulad sa isang libong taon.” 2 Pedro 3:8. Di magtatagal ang
Haring Jesus ay darating upang anihin ang sanlibutan. Ang iba ay mapupuksa sa
Kanyang kaliwanagan, at ang iba naman ay dadaihin sa Kanyang ginintuang
kaharian. At ang matanda at pagod nang planetang ito ay mangingilin ng isang
libong taong Sabbath.

2 Cronica 36:11-21

Pinagpapahinga ang Lupin







H
umudyat si Haring Nabukodunosor, at ang tugtugin mula sa libo-libong
instrumento ay nagsimulang umalingawngaw, bumagsak ang tabing at
nalantad ang isang 90-talampakang larawan na laganas na ginto na

lubhang kagilagilalas at nakasisilaw sa liwanag ng araw. At, sa pagsunod sa utos
ng hari, ang lahat na mga nagtitipon sa kapatagan ng Dura ay nangagpatirapa sa
lupa sa matapat na pagsamba, maliban sa tatlong kabataang Hebreo na mga
lingkod ng higit na makapangyarihang Hari.

Si Nabukodonosor ay may pagmamalaking nakangiti
at nasisiyahan—hanggang iniulat na sina Shadrach,
Meshach, at Abednego ay tumangglng yumukod at
sumamba sa kanyang larawan. Namangha na may
sinomang nangahas na sumuway, ipinalagay ng hari na
ang mga kabataang tagapayong ito ay maaaring hindi
naunawaan ang kanyang utos. Muli silang
pinagkalooban ng pagkakataon—ngunit sila ay
tumanggi! Nagpuyos ang galit ng hari. Inutusan ang
kanyang mga kawal na painitin ng pitong ulit na mainit
kaysa dati ang nakahandang pugon sa malapit.
Samantalang tinatambakan ng panggatong ang apoy,
ang tatlong kabataan ay mahigpit na iginapos. Ang init
ay totoong masidhi na nangamatay ang mga kawal na
naghagis sa tatlo sa naglalagablab na impiyerno.

Nang silipin ng hari ang nagliliyab na pugon, bigla
siyang napanganga. Nanginig ang tinig na nagtanong
ang hari, “Hindi ba tatlong nakagapos ang ating tinapon
sa gitna ng apoy?” Sumangayon ang kanyang mga

tagapayo. Sumagot ang hari, “Aking nakikita ay apat na lalaki na hindi gapos na
naglatakad sa gitna ng apoy, at sila’y walang paso; at ang anyo ng ikapat ay
kawangis ng Anak ng Dios.” Daniel 9:25.

Iniligtas ng Dios ang matatapang na mga kabataan mula sa apoy ng pugon
sapagkat sila’y tumayo sa Kanyang katotohanan. Sa mga huling araw, ang bayan
ng Dios ay haharap din sa gayong pagsubok.

Daniel 3:1-30

Pagyukod sa Babilonya







A
ng unang dalawang anak nina Adan at Eva ay lubhang magkaiba ang 
likas at ugali. Hilig ni Cain ang magsaka at magtayo, samantalang si 
Abel ay laging nasa mga gulod at kaparangang kasama ang kanyang

alagang mga hayop.
Nang pumasok ang kasalanan sa sanlibutan bunga ng pagsuway ng mag-

asawa, ang Dios ay nagtatag ng isang paraan ng paghahandog at ipinaliwanag sa
kanila na kung walang pagtulo ng dugo ay walang kapatawaran para sa kasalanan
(Sa Mga Hebreo 9:22). Sinabi rin ng Dios na ang mga paghahandog ay nagtuturo

sa hinaharap na panahon na ang Panginoon ay
magiging tao at mamamatay na isang Kordero ng Dios
para sa kasalanan ng sanlibutan. Si Abel ay matapat na
naghandog ng batang tupa na sakripisyo para sa kanyang
mga kasalanan, ngunit si Cain ay may kaisipang hindi
kailangang lubos na sundin ang utos ng Dios. Sapat na
sa kanya na maghandog at surnamba sa Dios at hindi
mahalag ang mga detalye nito. Kaya siya ay nag-alay ng
bunga ng kanyang sariling gawa, mga ani mula sa bukid.
May galit ng panibugho nang nakita ni Cain ang apoy na
mula sa langit na sumunog sa hain ni Abel, ngunit ang
kanyang handog ay naiwang hindi nagagalaw. Magiliw
na nakiusap ang Panginoon na siya’y maging mababang-
loob at sumunod ngunit siya’y matigas sa kanyang
paghihimagsik. Maging si Abel ay malumanay na
nakipagkatuwiran sa kanyang nakatatandang kapatid
ngunit ito’y lalong nag-ulol sa galit. At nang nagbalik
ang kanyang hinahon, ang duguang katawan ni Abel ay
nakahandusay nang walang buhay sa kanyang paanan.

Isinumpa ng Dios si Cain, at nang siya ay nagreklamo ukol sa hatol ay nilagyan
siya ng tanda ng Panginoon, baka sakaling ang mga susunod na lahi ay
maghiganti para sa unang homisidyong ito.

Ang aklat ng Apokalipsis ay nagsasabi na sa mga huling araw ay magkakaroon
ng tunggalian ang mga Kristiyano kung paano at kailan sasamba. Di magtatagal
at ang bawat isa ay makikilala sa pamamagitan ng tanda ng Dios o tatak ng
hayop.

Genesis 4:1-15

Ang Tanda ni Cain







K
ailan man ay hindi pa nakapagpakita ang Panginoon ng gayong
makapangyarihang tanda at kababalaghan tulad ng palayain Niya ang 
mga anak ni Israel sa pagkaalipin sa Ehipto. Sunod-sunod na salot ang

dumating sa kaharian ni Paraon, hanggang siya ay napilitang pahintulutan na
umalis ang kanyang mga bihag Hinati ng Panginoon ang Dagat na Pula at inakay
ang bagong bansa sa kanilang kalayaan, hanggang nangalunod na lahat ang mga
humahabol nilang kaaway.

Pagpasok nila sa ilang, ginulat ng Dios ang marami 
sa kanyang mga anak nang akayin silang patungong
timog—sa salungat na direksyon ng Pangakong Lupain.
Batid ng Panginoon na bago sila maging handa na
tumanggap ng kanilang mana, kailangan silang maitatag
muna at maturuan na magtiwala sa Kanya. Sa kanilang
paglalakbay sa Sinai, ipinagkaloob ng Dios ang lahat
nilang kailangan. Pinakain sila ng Dios ng tinapay ng
langit. Pinainom sila ng dalisay na tubig na lumalagaslas
sa isang malaking bato. Nang sila’y salakayin ng kaaway
mula sa kanilang likuran, binigyan sila ng Dios ng
pagtatagumpay.

Sa wakas sila ay nakarating sa paanan ng banal na
bundok. Doon ay gumawa ang Dios ng bagay na hindi
pa Niya ginawa kailanman. Sinabi Niya sa pandinig ng
buong bansa—ang Kanyang Tipan, ang Sampung Utos.
At tinawag Niya si Moises sa itaas ng Bundok ng Sinai
upang tanggapin ang isang salin nito na nakasulat sa
bato.

Samantalang siya ay kasama ng Dios sa bundok nang 40 araw at 40 gabi,
tumanggap siya ng mga tagubilin upang gumawa ng isang maganda at
nabubuhat na templo para sa Dios. Ito ay isang maliit na halimbawa ng 
Kanyang tahanang dako sa langit. Ang kakaibang gusaling ito ay magsisilbing
may tatlong adhikaing-aralin sa buong sanlibutan ng panukala ng Dios na iligtas
tayo mula sa kasalanan.

Exodo 24:1-25:9

Isang Huwarang Makalangit







A
ng Panginoong Jesus ay kinabakasan ng kalungkutan nang Siya ay
pumasok sa bakuran ng templo at minasdan ang kaguluhan. Sa bawat
dako ay nakita Niya ang mga kulungan na puno ng mga hayop na

panghandog at narinig ang malalakas na tinig ng mga nagbibiIi ng mga ito 
na nakikipagtawaran sa mga bumibisitang manlalakbay para sa pinakamataas 
na halaga.

Hindi kailanman panukala ng Dios ang ganitong kaguluhan. Nang itayo ni
Solomon ang unang templo sa Jerusalem ay gayon na lamang ang paggalang sa

tahanan ng Dios anupa’t ni tunog ng martilyo ay walang
narinig samantalang ginagawa ito. Ang mga bato at tabla
ay pinutol sa ibang lugar bago ito dinala sa templo at
doon ay tahimik na pinagakmaakma (I Hari 6:7).

Si Jesus ay nakasumpong ng ilang lubid na pantali 
sa mga tupa at ginawa Niya itong panghampas. Ang
Anak ng Dios ay malakas na nagsalita na tila tunog 
ng trumpeta: “Alisin ninyo rito ang mga bagay na ito:
huwag ninyong gawin ang bahay ng Aking Ama na
bahay-kalakal.” Juan 2:16. “Nasusutat, ang Aking bahay
ay tatawaging bahay panalanginan, ngunit ginawa 
ninyong yungib ng mga tulisan.” Mateo 21:13. Isa-isa
Niyang tinungo ang mga kubol at pinakawalan ang mga
hayop at itinaob ang mga mesa ng mga nagpapalit ng
salapi.

Nang madama nila na sila’y nasa harap ng
Makapangyarihan sa lahat, ang mga mangangalakal ay
nagtakbuhang lahat palabas ng bakuran ng templo. Higit
sa anumang bagay, nais ng Panginoon na ang mga tao 

ay magkaroon ng maliwanag na pananaw sa pagibig at kadalisayan ng Kanyang
Amang nasa langit. Ito ang dahilan ng pagkawasak ng Kanyang puso nang 
makita Niyang ang banal na templo ay ginawang palengke.

Una rito, maraming taon na ang nakaraan, si propeta Daniel ay paunang
nagsabi ng ibang panahon na ang templo ay marurumihan, babaguhin ang
katotohanan ng Dios, at uusigin ang Kanyang bayan. At muli, ang Panginoon 
ay darating upang linisin ang Kanyang santuwaryo.

Juan 2:13-17

Paglilinis sa Templo







K
atahimikan ang biglang sumaklot sa maharlikang buiwagan ni Haring Solomon
at lahat ng mata ay nakapako sa kanya. Ang kanyang mga katulong ay nagtataka
kung papaanong hahatulan ng batang hari ang masalimuot na usapin.

Dalawang kabataang ina ay magkasama sa isang silid at sabay nagsilang ng sanggol
na lalaki. Nang gabing yaon ang isa sa mga ina ay di sinasadyang nadaganan ang
kanyang anak at ito ay namatay. Nang siya ay magising, nakita niya ang kanyang
sanggol na isa nang malamig na bangkay. Kinuha niya ang anak ng kanyang kasamang
ina at ipinalit ang kanyang patay nang sanggol. Nagising ang ina ng buhay na sanggol

at nang kanyang makita na patay ang bata ay sumigaw
siya nang may kapaitan. Nang kanyang masuri ang
sanggol ay agad niyang nakilala na hindi ito ang kanyang
anak. Sa kabilang dako ng silid ay nakita niyang
mahigpit na yakap ng kanyang kasamang ina ang
kanyang anak.

Ang dalawang babae ay kapwa nakatayo sa harap ng
hari, na nagaangkin sa buhay na sanggol. “Ang batang ito
ay akin!” ang sigaw ng isa.

“Hindi! Ang iyong anak ay patay.” tugon naman ng
ikalawa.

Paanong papasyahan ng hari kung alin sa kanila ang
tunay na ina? Pinatigil ni Haning Solomon ang pagtatalo
ng dalawa at nagutos sa isang bantay na kumuha ng
tabak at hatiin sa dalawa ang sanggol. Sa simula ay inisip
ng kawal na ang hari ay nagbibiro, ngunit nang
mapansin niyang nakatitig ito sa kanyang pagaatubili ay
marahan niyang binunot ang kanyang matalas at
kumikislap na tabak at dahan-dahang lumapit sa

babaeng may hawak ng sanggol. Biglang nagpatirapa ang tunay na ina sa 
paanan ng hari at nakiusap, “Ibigay mo sa kanya ang bata, at sa anumang paraan
ay huwag mong patayin.” Ngayon batid na ni Haning Solomon and tunay na ina.

Sa propesiya, ang babae ay simbolo ng iglesya (Jeremias 6:2). Sa napakaraming
mga iglesiya sa mga huling araw, paano natin makikilala ang tunay na iglesya na
may buhay na ANAK mula sa mga huwad? Tulad ni Solomon, kailangan nating
gamitin ang tabak ng Salita ng Dios(Sa Mga Hebreo 4:12).

1 Hari 3:16-28

Isang Kuwento 
ng Dalawang Babae







H
indi pa kailanman naranasan ni Jacob na nag-iisa at nangangailangan–at
lahat ng ito ay dahilan sa kanyang pandaraya at kasakiman. Una,
sinuhulan niya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Esau, upang

ipagbili sa kanya ang pagiging panganay. At sa tulong ng kanyang ina, nalinlang
niya ang kanyang bulag na amang si Isaac upang ibigay sa kanya ang pagpapala
na nararapat kay Esau.

Tumatakas siya ngayon upang maiwasan ang bantang pagpatay ng kanyang
kapatid. Yumuko siya at umiyak nang maisip niya na ang lahat ng kanyang sakim

na panukala ay hindi nagtagumpay. Nag-iisa sa ilang, na
tanging bato ang unan, at isang tungkod ang
pananggalang, sinikap niyang magpahinga. Iniisip niya
kung muli niyang makikita ang kanyang mga magulang
at makamtan ang kapatawaran ng Dios. Dahil sa
matinding pagod, si Jacob ay nakatulog. Di nagtagal,
nasumpungan niya ang kanyang sarili na naliligo sa
maningning na silahis ng isang maliwanag na panaginip.
Nakita niya ang isang naglalagablab na liwanag na
umaagos mula sa bukas na kalangitan, na mayroong
magandang hagdanan na nag-uugnay ng kaluwalhatian
sa itaas at ng lupa sa ibaba. Di mabilang na kumikislap
na mga anghel ang nagmamanhik-manaog sa hagdanang
ito. At narinig ni Jacob ang Panginoon na nagsalita mula
sa langit na may pangako ng pagpapala para sa kanya sa
kanyang paglalakbay.

Tiniyak sa kanya ng Panginoon ang gayon ding tipan
na ginawa Niya kay Abraham at kay Isaac. Nang siya ay
magising, lumuhod siya at nangako na kanyang

tatalikdan na ang kanyang makasariling mga daan. Ipinangako niya, “At sa lahat
ng ibinigay Mo sa akin ay walang pagsalang ang ikasampung bahagi ay ibibigay
ko sa Iyo.” Genesis 28:22.

Tinanggap ng Dios ang kanyang pangako at binubuksan ang mga dungawan
ng langit, at nangyari na nang magbalik sa tahanan si Jacob, pagkalipas ng
dalawam pung taon, siya ay naging masagana at mapagbigay na tao.

Genesis 27:1-28

Mga Dungawan ng Langit







S
i Herodias, ang asawa ni Herodes, ay namumuhi kay Juan Bautista. Ang
propetang tumatahan sa ilang ay may lakas-loob na tinawag siyang
mangangalunya, dahil iniwan niya ang kanyang asawang si Felipe upang

mapangasawa ang malupit at higit na mayamang kapatid nito. Ngayon, ang malupit
na reyna ay nagtalagang gagamitin ang kanyang impluwensya kay Herodes upang
makaganti kay Juan. Pinakiusapan niya ang una upang ipakulong ang huli. Hinimok
niya si Herodes na ipapatay si Juan, ngunit tumanggi ito. Batid nitong tunay na
propeta si Juan at natatakot siya sa paghihiganti na gagawin ng taong-bayan.

Sa wakas, si Herodias ay nakaisip ng paraang walang
pagsalang magtatagumpay. Naghanda siya para sa
kaarawan ni Herodes at inanyayahan ang lahat ng mga
kaibigan nito at ang mga mararangal na tao ng kanyang
kaharian; at hinimok ang kanyang magandang anak 
na si Salome na sumayaw sa isang kaakit-akit at
kahahihalinang paraan. Inaasahan niya na pagkatapos 
ng ilang baso ng alak, ay tatanungin ni Herodes kung
ano ang gusto ng dalaga na maging gantimpala para 
sa kanyang nakababaliw na sayaw.

Ang kanyang maitim na balak ay nagtagumpay.
Pagkatapos ng sayaw, si Herodes ay nagsabi ng isang
mapagmataas na pangako: “Anuman ang hingin mo sa
akin, ay ibibigay ko sa iyo, maging ang kalahati ng aking
kaharian.” Markos 6:25. Habang pinapalakpakan ng mga
lango nang panauhin ang kagandahang-loob ng hari,
ang dalaga ay tumindig para sa kanyang nakahanda ng
tugon. At ginulat niya ang lahat nang kanyang hilingin
ang ulo ng propeta na nasa isang pinggan. Si Herodes ay

lubhang nagulantang sa nakapangingilabot na kahihingan, ngunit ang lahat na
guhilat niyang mga panauhin ay nagbabantay sa kanyang tugon. Natatakot na
maging mahina sa paningin ng kanyang mga panauhin, atubiling ipinagkaloob
ng hari ang utos. Nang gabing yaon, ang makapangyanihang propeta ay nagiisang
pinugutan ng ulo sa bilangguan.

Hindi ito ang unang pagkakataon na ang ina at anak ay magkatulong na
ginamit ang pamahalaan upang usigin ang bayan ng Dios.

Markos 6:17-29

Ang Sayaw ng Anak na Babae







N
ang lusubin ni Haring Nabucodonosor and lungsod ng Jerusalem ay
libulibong Hudyo ang dinalang bihag sa Babilonya. Itinagubilin ng hari sa
kanyang aliping si Ashpenaz na pumili ng mga may likas na talino sa mga

kabataang bihag na lalaki na paroroon sa palasyo sa loob ng tatlong taon upang
magaral ng wika at karunungan ng Babilonya upang maglingkod sa hari. Sina
Daniel, Ananias, Misael at Azarias ay nakatawag ng pansin ni Ashpenaz at dinala
sila sa palasyo ng hari. Subalit may suliranin. Ang pagkain at alak na hain sa mga
kabataang lalaki ay may maraming bagay na ipinagbabawal ng Salita ng Dios.

Hindi nais na lumabas na walang utang na loob,
hiniling ni Daniel at ng kanyang tatlong kaibigan na
kung maari ay bigyan sila ng pagkaing gulay at inuming
tubig. Sa simula ay ayaw sundin ng katulong ang
kanilang hiling. “Hindi kayo mananatiling malusog sa
pagkaing tulad noon.” sabi niya. “Magkakasakit kayo at
sa gayon ay hihilingin ng hari ang aking ulo.” Subalit
malumanay na iginiit ito ni Daniel at nagmungkahi ng
10 araw na pagsubok at pagkatapos ang kanilang
kalusugan ay ihahambing sa mga kabataang lalaking
kumain ng pagkain ng hari.

Pinagkasunduan ang panukalang ito at sa loob ng
sampung araw ang apat na kabataang Hebreo ay
uminom ng tubig at kumain ng simpleng pagkaing
gulay. Sa katapusan ng pagsubok, si Daniel at ang
kanyang tatlong kaibigan ay nakitang lalong maganda
ang mga mukha at sila’y “higit na mataba kaysa lahat ng
kumain ng pagkain ng hari.” Daniel 1:15.

Pagkaraan ng tatlong taon, ang apat na kabataan ay
sinubok ni Haring Nebukodonosor, at sila ay ipinahayag na sampung ulit na
matatalino kaysa mga matalinong lalaki sa Babilonya. Sinasabi sa atin ng Biblia
na si Daniel ay nabuhay nang halos 100-taon. Ano ang nakatulong sa kanya at
kanyang mga kaibigan upang sila ay magkaroon ng gayong kalalim na
karunungan, kalusugan, at mahabang buhay?

Daniel 1:1-21

Sampung Beses na Matatalino







S
inabi ni Jesus, “Sa gitna ng mga ipinanganak ng mga babae ay walang lumitaw na isang
dakila kaysa kay Juan Bautista.” Mateo 11:11. Ano ang nalalaman natin sa nag-iisang
lalaking ito na tinawag ni Jesus na pinakadakila sa mga propeta? Nang magsimula si

Juan ng pangangaral sa ilang ng Judea ay maraming tao ang dumating mula sa milya-milyang
nasa palibot upang pakinggan ang makapangyarihan, walang takot at abang tagapagbalita. Sa
kapuna-punang pagkakaiba sa mga relihiyosong lider ng kapanahunan, ang kanyang buhay 
ay kinabakasan ng kabanalan at kasimplihan. Habang ang mga saserdote ay nakasuot ng mga
maluhong damit, si Juan ay nakasuot ng isang kasuotang yari sa balahibo ng kamelyo na may

sinturong balat. Habang sila’y nagpipista, si Juan ay nag-
aayuno o kumakain ng balang at pulot pukyutan.

Tumanggi siyang uminom ng anumang alak o
matapang na inumin, upang siya’y mapuno ng Espiritu
ng Dios (Lucas 1:15). Sa halip ng mga magarang
sinagoga ay pinili ni Juan ang mga ilog at mabatong
lambak na kanyang katedral para sa pangangaral. Hindi 
nagtagal at nagtatanong ang mga tao, “Si Elias ba ang
lalaking ito?”

Nakadamit si Juan nang tulad sa propeta ng
Matandang Tipan, subali’t hindi siya ang nabuhay na 
si Elias. Ipinaliwanag ng Anghel Gabriel sa kanyang mga
magulang bago siya ipanganak, na lalakad siya na may
Espiritu o kapangyarihan ni Elias (ang katagang Griego
sa Elijah) upang ipaglaan ang Panginoon ng isang
bayang nahahanda.” Lucas 1:17.

Ang susi sa ministeryo ni Juan ay magkakaroon siya
ng katulad na kapangyarihan ng Espiritu Santo tulad ni
Elias upang magkaroon ng isang pagpapanibagong-sigla

sa bayan ng Dios. Ang tangi niyang gawain ay ipangaral ang pagsisisi sa kasalanan
at ihanda ang mga tao para sa unang pagparito ni Jesus.

Sinasabi ng Biblia na magkakaroon ng isang buong hukbo ng mga Elias 
at Juan Bautista sa mga huling araw upang gumawa ng katulad na gawain 
ng paghahanda ng sanlibutan para sa ikalawang pagparito ni Jesus. “Narito,
aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakila-
kilabot na kaarawan ng Panginoon.” Malakias 4:5 (Tingnan din ang Joel 2:28-31).

Mateo 3:1-12

Tinig sa Ilang







S
i Ahab, ang masamang hari ng Israel, ay nais na maibalik ang bayan ng Ramoth-gilead
mula sa Syria. Nguni’t kinakailangan niya ng tulong, kaya lumapit siya sa mabuting Haring
Jehoshapat ng Judah upang umanib sa kanya laban sa kanilang kaaway. At nagwika ang

Hari Jehoshapat na nais niyang magsama ang kanilang pwersa ni Ahab, subati’t kailangan muna
nila ang payo ng Dios.

Si Ahab ay nilaspastangan na ang Panginoon noon pa man, sa paraan ng pagsamba sa dios ng
mga pagano na si Baal, kaya nga, tinawag niya ang 400 upahang propeta upang lumapit sa
dalawang hari. Sa pambihirang tanawin, ang mga bulaang propeta ay nagwika ng “Sulong, at

labanan ninyo ang mga Syriano, at kayo’y
magtatagumpay!” Subali’t ang Haring Jehoshaphat ay
humiling na pakinggan ang tunay na propeta ng
Panginoon. At sinabi ni Ahab na iisa na lamang ang
natitirang propeta ni Jehovah at ’yon ay walang iba kundi
si Micheas, subali’t ang sabi niya, “Namumuhi ako sa
kanya, dahilan sa hindi siya nagbabadya ng magandang
ulat sa akin, kundi masama.” Talatang 8. Sa pamimilit ni
Jehoshapat, ay atubiling nagutos si Ahab na sunduin si
Micheas. Ang matapang na propeta ay dumating at
nagsabi ng hindi kanaisnais na pahayag. Sinabi niya kay
Ahab na siya ay mamamatay sa pakikidigma laban sa
Syria. Ngayon, si Ahab ay nahaharap sa matindi at
mabigat na pagpapasya. Maniniwala ba siya sa 400
propeta na nagsasabi ng magagandang bagay sa kanya, o
sa nagiisang propeta ng Panginoon? Ang matigas ang
loob na haring Ahab ay nagmungkahi kay Jehosapat na
baliwalain ang babala ni propeta Micaiah at samahan siya
sa labanan. Inakala niyang kaya niyang maisahan ang

Panginoon sa pagsusuot ng damit pandigma at iwasan ang unang hanay sa
digmaan. Subalit huli na nang matutuhan niya na hindi mo matatakasan ang
Salita ng Dios. Habang naglalaban, isang pana ang sumalimpad sa himpapawid at
tumama sa dugtungang bahagi ng kanyang damit pandigma, at siya’y duguang
namatay sa kanyang karwahe. Nagbabala si Jesus na magkakaroon ng mga bulaang
propeta sa huling mga araw (Mateo 24:11). Kaya nga dapat nating malaman ang
pagkakaiba ng totoo sa mga huwad. Ito ay maaring buhay o kamatayan.

1 Hari 22:1-40

Pinatutunayan ng mga Propeta







N
akita ni Eliseo na ang babaeng balo ay nagdadalamhati. Nagpatirapa ito sa
mga paa ng matandang propeta at humikbi, “Ang pinagkakautangan ko ay
darating para kunin ang aking dalawang anak na lalaki upang maging

kanyang alipin!” Ang asawa ng babae ay namatay nang hindi inaasahan at iniwan
siyang may malaking pagkakautang. Sa kapanahunan ng Biblia, ang may pautang
ay may karapatang kunin ang mga ari-arian at kahit ang mga anak ay maaaring
maging kabayaran kung ang pamilya ay hindi makababayad sa inutang. (Job 24:9) 

“Anong mayroon ka sa iyong tahanan?” ang tanong
ni Eliseo sa nababatisang ina.

“Wala po akong anoman maliban sa banga 
ng langis. Unti-unti niyang ibinibigay ang kanyang 
mga kasangkapan–at mahahalagang mga bagay sa
malupit na pinagkakautangan hanggang sa wala nang
natira kundi ang kanyang dalawang anak at banga 
ng langis. Ang langis ng Olibo ay itinuturing na
pinakamahalagang sangkap. Ito ay ginagamit sa 
ilawan, pagpapainit, pagluluto at pagpapagaling.

Sinabi ni Eliseo sa balo at kanyang mga anak na
manghiram ng mga bakanteng banga sa kanhlang
kapitbahay. Daihin nila ito sa bahay at isara ang pinto 
at lagyan ng langis ang mga bakanteng lalagyan.
Ginawa nila ang iniutos ni Eliseo, at may nangyaring
kahangahangang himala. Ang langis sa maliit na
lalagyan ay patuloy na umaagos hanggang sa mapuno
ang lahat ng lalagyan na nasa kanilang tahanan.

“Ano ang ating gagawin?” ang tanong ng babaeng
balo sa propeta.

“lpagbili mo ang langis, at bayaran mo ang iyong pagkakautang, at ikaw at ang
iyong mga anak ay mabubuhay sa nalalabing langis. Ang babaeng balo ay iniwan
si Eliseo na malaya at nagagalak dahil sa himala ng langis.

Nais ng Panginoon na ikaw ay lumaya rin sa malupit na pinagkakautangang si
Satanas. Ang himala ay mangyayari kung pupunan Niya ang lyong mga tapayan
upang umagos ang Kanyang langis.

2 Hari 4:1-7

Ang Banga ng Langis







I
niibig ni Pedro si Jesus; at ang pagsangayon ng karamiham. Noong huling hapunan, nang
nagbabala si Jesus sa mga alagad na silang lahat ay iiwan Siya, ay biglang tumayo si Pedro
at agad na sumumpang kahit ang lahat ay magdamdam, kailanman ay hindi niya iiwan

Siya. Sumagot si Jesus, “sa gabing ito, bago tumilaok ang manok ay tatlong ulit mo Akong
ikakaila.” Talatang 34.

Mabuti ang layunin ni Pedro, subalit hindi niya alam ang pagmamataas sa kanyang sariling
puso. Nang gabing yaon nang dumating ang karamiham upang dakipin si Jesus at ang lahat ay

nakamasid, hinugot ni Pedro ang isang tabak upang
ipagsanggalang ang kanyang Panginoon. Subalit
pagkalipas lamang ng ilang oras, sa Kanyang paglilitis,
habang si Pedro ay tinutuya ng mga kaaway ni Jesus ay
tatlong ulit niyang ikinaila na kilala niya ang Panginoon.
Sa bawat pagkakataon ay higit siyang matapang,
hanggang sa ipagkaila Siya sa pamamagitan ng
panunungayaw at panunumpa. (Talatang 74)

At tumilaok ang manok. Kasalukuyang nililits at
binubugbog ng mga bantay si Jesus. Nakita ni Pedro na
may pag-ibig at awa na lumingon at tumingin sa kanya si
Jesus, at nabagbag ang kanyang puso. “At naalaala ni
Pedro ang salita ng Panginoon, kung paanong sinabi
Niya sa kanya, bago tumilaok ang manok ay ikakaila mo
akong maikatlo. At siya’y lumabas at nanangis ng kapait-
paitan.” Lucas 22:61, 62.

Mula noon si Pedro ay naging isang bagong tao.
Hindi na siya nabubuhay upang bigyang kasiyahan ang
karamihan, kundi nagpasiyang ang Dos lamang ang

bibigyan niya ng kasiyahan. Pagkatapos na siya’y magbagong-loob, nang siya ay
dalhin sa harap ng konsilyo ng mga Hudyo at pinagbantaang bubugbugin kapag
nagpatuloy ng pangangaral tungkol kay Jesus ay walang takot na sumagot si
Pedro. “Dapat muna kaming magsitalima sa Dios bago sa mga tao.” Gawa 5:29.
Pinatunayan ni Pedro ang kanyang walang hanggang katapatan at pag-ibig kay
Jesus nang pillin niyang siya’y ipako sa krus nang patiwarik ng Romanong
Emperador na si Nero kaysa muling ikaila ang kanyang Panginoon.

Mateo 26:31-75

Sa Ibabaw ng Karamihan
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