
Pinadayag Kapitulo 17-18-19 Ang Pagkapukan sa Babilonia-Nga mao ang
Simbahang Katoliko- Komentaryo sa Bibliya sulod sa Komentaryo sa Bibliya

sa hunahuna lang: Kini nga dokumento ibase sa libro ni Emanuel Swedenborg nga
gitawag og "Revelation Revealed". Usa ka komentaryo sa Bibliya sa Basahon sa
Pinadayag sa Balaang Bibliya diin gibutyag ang espirituhanong kahulogan. Gihubad
kini ngadto sa Ingles niadtong 1855. Sanglit ang Latin mao ang pinulongan sa
siyentipikong mga dokumento niadtong adlawa, bisan ang Iningles nga hubad kay
droll (layo kaayo sa Iningles nga pinulongan karon ug lisod sabton). Ang tagsulat
misulay sa pagsal-ot sa (parenthesis) isip usa ka dali masabtan nga katin-awan.
Tungod kay aduna kitay mga kauban sa ministeryo sa Habagatang Pilipinas nagsulti
sila sa dialekto sa Cebuano ug kini gilakip sa sulod sa English nga teksto.

Yawe sa Teksto: Ang dali sabton nga katin-awan gisal-ot sa Swedenborg Bible
Commentary sa parentesis ug teksto nga italic gawas sa Cebuano nga hubad (nga
mao ang akong gipasiugda).

Asul nga Teksto = Teksto ug mga pulong gikan sa Balaang Bibliya. Pula nga Teksto =
Teksto ug mga pulong nga gisulti ni Jesu-Kristo

**********

ANG ESPIRITUWAL NGA KAHULOGAN sumala sa komentaryo sa Bibliya sa Libro sa
Pinadayag ni Emanuel Swedenborg nga gitawag ug “Revelation Revealed”.

Ang Sulod sa Matag Bersikulo - Pinadayag Kapitulo 17
Gikan sa Bible Commentary "Apocalypse Revealed" Emanuel Swedenborg

**********

Pinadayag Kapitulo 17 Bersikulo 1. “Ug miabut ang usa sa pito ka mga manolonda,
nga may pito ka mga panaksan, ug nakigsulti kanako nga nagaingon: Umari ka,
ipakita ko kanimo ang pagkahinukman sa silot sa dakung bigaon, nga nagalingkod
sa ibabaw sa daghang mga tubig;”

"Unya ang usa sa pito ka mga anghel nga adunay pito ka panaksan miabut ug
nakigsulti kanako." Kini nagsimbolo sa pagdagsang (gamhanan nga presensiya sa
balaang kahalangdon ni Ginoong Jesus) karon ug usa ka pagpadayag (gipakita karon
ni Jesus kang Apostol Juan kon unsay mahitabo sa umaabot) gikan sa Ginoo (Jesus)
gikan sa kinahiladman sa langit (diin si Jesus naglingkod sa iyang trono isip Hari sa
mga Hari) mahitungod sa (ipakita na ni Jesus kang Apostol Juan ang mahitabo sa
umaabot) sa relihiyong Romano Katoliko (Isulat ni Juan ang mga butang nga iyang
makita ug madungog aron kini mapaambit unya sa simbahan ni Jesus sa ang
kalibutan).



Dili nato kini tawgon nga Simbahang Romano Katoliko, kondili ang relihiyong
Romano Katoliko, tungod kay ang mga Romano Katoliko dili modangop sa Ginoo (dili
sila kanunay nga nagtan-aw kang Jesus ingon nga pangulo ug tigtapos sa
Kristohanong pagtuo, apan sila nagtan-aw sa pangulo sa kanang relihiyona nga
gitawag ug Papa) o magbasa sa Pulong (sa dihang magkita sila ang Balaang Bibliya
gamay ra nga hisgotan o hisgotan), ug tungod kay ilang gisangpit ang mga patay (sila
adunay walay kataposang “mga santos” nga patay nga mga tawo ug sila naghimog
mga estatwa sa sila aron sila simbahon ug mag-angkon nga sila adunay espesyal nga
mga gahum), apan ang Ginoo (Jesus) ug ang Pulong (ang Balaang Bibliya) ang
naghimo sa simbahan nga usa ka simbahan, ug ang pagkahingpit niini (ang labing
hinungdanon nga butang nga makita sa usa ka simbahan) nagdepende sa pag-ila niini
sa Ginoo (nga si Jesus lamang ang Ginoo sa mga Ginoo ug Hari sa mga Hari) ug sa
pagsabot niini sa Pulong (ug nga ilang nakita ang balaang kaalam nga makita sa
Balaang Bibliya ug ang mga sugo niini mao ang paagi sa kinabuhing dayon).

Usa sa pito ka mga manolonda nga adunay pito ka mga panaksan miabut ug
nakigsulti kang Juan (ang Apostol) tungod kay ang pito ka mga manolonda nga
adunay pito ka mga panaksan nagsimbolo (nagpasabot) sa usa ka pag-agos
(gamhanan nga presensiya sa balaang kahalangdon ni Ginoong Jesus gikan sa Iyang
trono ngadto sa anghel nga langit) gikan sa Ginoo (Jesus) gikan sa kinahiladman sa
Kristohanong langit ngadto sa (ug mipanaw ngadto sa) simbahan (nga mao ang
Romano Katoliko nga relihiyon sa yuta) aron sa pagbutyag sa mga kadautan (gikan sa
mga pangibog sa hunahuna ug lawas. ) ug mga kabakakan (pagsalikway sa
kamatuoran nga makaplagan sa Balaang Bibliya ug ang pagpuli sa ilang kaugalingong
makahilong mga ideya) diha niini. Busa kadtong pito ka mga anghel dinhi nagsimbolo
(nagpasabot) sa Ginoo (Jesus) nga nagsulti gikan sa kinahiladman sa langit (ang
Ginoong Jesus gikan sa Iyang trono) ug nagpadayag (ngadto kang Apostol Juan) sa
estado (unsa ang relihiyon) diin ang Romano Katoliko ang relihiyon anaa na sa
kataposan niini (sa wala pa tangtangon ni Ginoong Jesus kining bakak nga relihiyon).

Nga nagaingon kanako: “Umari ka, ipakita ko kanimo ang paghukom sa dakung
bigaon, nga nagalingkod sa ibabaw sa daghang mga tubig.” Kini nagsimbolo sa usa
ka pagpadayag (ipakita ni Jesus kang Apostol Juan pinaagi sa Iyang alagad nga anghel)
mahitungod sa maong relihiyon (Katoliko) mahitungod sa pagpasipala niini (sila
nakasala pag-ayo ngadto sa sagradong mga kamatuoran nga makita diha sa Bibliya)
ug mga mananapaw (pagsagol sa basura sa putli nga tubig sa ang Bibliya) sa mga
kamatuoran sa Pulong.

Ang “pag-ingon” ug “pagpakita” nagsimbolo sa usa ka pagpadayag (ipakita na karon
ni Jesus kang Apostol Juan kon unsay mahitabo sa umaabot). Ang “paghukom”
nagsimbolo (nagpasabot) sa kahimtang sa relihiyong Romano Katoliko sa kataposan
niini. Ang “dakong bigaon” nagsimbolo (nagpasabot) sa usa ka pagpasipala (sila
nakasala pag-ayo ngadto sa sagradong balaang mga kamatuoran nga makaplagan
diha sa Bibliya) sa mga pagkabalaan (ang pagkabalaan sa) sa Pulong (Bibliya) ug sa
(Kristiyano) nga simbahan, ug usa ka pagpanapaw (pagsagol sa basura sa putli nga
tubig sa Bibliya) sa ilang kaayo (tanan nga gugma ni Jesus para sa tanang tawo) ug
kamatuoran (tanang bililhong mga saad sa Bibliya). Ang “daghang tubig” nagsimbolo



(nagkahulogan) sa Pulong (Bibliya) nga mga kamatuoran (tanang bililhong mga saad
sa Bibliya) nasagol (nagsagol sa basura sa putli nga tubig sa Bibliya). Ang “paglingkod
sa ibabaw sa mga tubig” nagpasabot, sa simbolikong paagi, sa pagpanag-iya niini ug
sa pagkinabuhi nga nasakpan diha niini (ilang gituis ug giusab ang kahulogan sa
Balaang Bibliya aron gamiton alang sa ilang kaugalingong hakog ug daotang mga
tinguha).

Ang pagpakighilawas nga “makihilawason”, ang pagpakighilawas, ang paggawi nga
malaw-ay (pagpatuyang sa lawasnong kalipayan) ug ang pagpanapaw nagpasabot, sa
simbolikong paagi, sa pagpalsipikar (ilang gisirad-an ang langit tungod kay sila
nagtudlo sa mga butang nga dili gayod tinuod) ug nagdaot sa Pulong (Balaan nga
Bibliya), ingon sa makita sa; ug ang mga tubig nagsimbolo sa mga kamatuoran niini,
dinhi ang maong mga kamatuoran nagsagol (nagsagol sa basura sa putli nga tubig sa
Bibliya) ug nahugawan (sila nakasala pag-ayo ngadto sa sagradong balaang mga
kamatuoran nga makaplagan diha sa Bibliya), tungod kay ang usa ka bigaon giingong
anaa kanila.

Kini mao ang dayag (sayon sa pagtan-aw) gikan niini nga "nga nag-ingon kanako,
Ako magpakita kanimo sa paghukom sa dakung bigaon nga nagalingkod sa ibabaw
sa daghang mga tubig," nagsimbolo (nagpasabot) sa usa ka pagpadayag (ang Apostol
Juan gitugotan sa pagtan-aw sa dako nga krimen. ug kadautan nga nahimo niining
peke nga relihiyon) mahitungod sa nahisgutang relihiyon (Katoliko) mahitungod sa
mga pagpasipala niini (sila nakasala pag-ayo batok sa sagradong balaang mga
kamatuoran nga makita sa Bibliya) ug mga mananapaw (sila nagsagol sa basura sa
putli nga tubig sa Bibliya) sa Pulong sa (Balaan nga Bibliya) mga kamatuoran.

**********

Pinadayag Kapitulo 17 Bersikulo 2. “Nga kaniya nagpakighilawas ang mga hari sa
yuta, ug ang mga nagapuyo sa yuta, nangahubog sa vino sa iyang
pagpakighilawas.”

"Kaniya ang mga hari sa yuta nakighilawas." Kini sa simbolikong paagi nagpasabot
nga ang relihiyong Romano Katoliko nagsagol (gisagol nila ang basura sa putli nga
tubig sa Bibliya) sa mga butang sa simbahan (nga si Jesus nahigugma sa tanan) ug
mga kamatuoran (ang Bibliya puno sa talagsaong kaalam) nga nabatonan niini gikan
sa Pulong (kini nga mga bakak. ipahilayo ang ordinaryong mga tawo gikan sa Ginoong
Jesus).

Ang usa nga wala makasinati (wala sila kahibalo bahin) sa espirituhanong kahulogan
sa Pulong (kung giunsa pagbasa sa mga anghel sa langit ang Balaang Bibliya) dali nga
malimbongan (kon maghunahuna sa pulong nga "hari" o "mga hari") sa pagtuo nga
ang "mga hari sa yuta” nagpasabot ug yutan-ong mga hari (mga lider sa kalibotan,
mga presidente o mga hari), sa pagkatinuod dili kadtong mga hari nga magmamando
o mga pangulo sa mga nasod ang gipasabot, kondili ang mga kamatuoran (tanang
bililhong mga saad sa Bibliya) nga naggikan sa pagkamaayo (ang gugma sa Diyos nga
dako kaayo dili nato makita ang tanan), ug sa kaatbang nga diwa (daghang mga



pulong sa Bibliya adunay maayo nga kahulogan ug daotang kahulogan apan sila mao
ra ang pulong), mga bakak (pagsalikway sa kamatuoran nga makita sa mga pagtulon-
an sa Jesus ug ilisan ang ilang kaugalingong mga ideya) nga naggikan sa daotan (ang
tanang maayong butang gikan sa langit ug ni Ginoong Jesus, ug ang tanang daotan
gikan sa impiyerno nga mao ang “yawa”).

“Ug ang mga pumoluyo sa yuta nangahubog sa bino sa iyang
pagkamakihilawason.” Kini nagsimbolo (nagpasabot) sa iyang pagkabuang (adunay
kaguliyang sa hunahuna ug panghunahuna) sa espirituhanong mga butang tungod sa
pagsabwag (sila nagsagol sa basura ug mga bakak uban sa putli nga tubig sa Bibliya)
sa Pulong (Bibliya) taliwala niadtong naunlod niana (Katoliko) relihiyon (Ang Katoliko
nga mga lider sa relihiyon naghilo sa mga hunahuna sa ordinaryong mga tawo).

Ang “mahubog sa bino sa iyang kahilayan” nagpasabot, sa simbolikong paagi, sa
pagkadili-makataronganon (kini sama sa “paghubog” sa sobrang bino, dili sila
makahunahuna ug tin-aw) sa espirituwal nga mga butang (mga butang maylabot sa
relihiyon ug sa gingharian sa Diyos) tungod sa usa ka pagpalsipikar (ilang gitakpan
ang langit tungod kay sila nagtudlo sa mga butang nga dili gayud tinuod) sa mga
kamatuoran sa Pulong (ang pagdayeg ni Jesus alang sa tanan Niyang bililhong mga
saad), niini nga kaso tungod sa usa ka pagpanapaw (sila nagsagol sa mga basura ug
mga bakak sa putli nga mga tubig. sa Bibliya) kanila. Ang “bino” nagsimbolo sa
Balaang kamatuoran diha sa Pulong (ang Bibliya nga mao ang tanang kaalam ug
kamatuoran nga makaplagan diha kang Jesus), ug ang “pagkamalaw-ay” nagsimbolo
(nagpasabot) sa usa ka pagpalsipikar (ilang gitakpan ang langit tungod kay sila
nagtudlo sa mga butang nga dili gayod tinuod) ug pagpanapaw. (nagsagol sila sa
basura ug naghigda sa putli nga tubig sa Bibliya) niini. Ang "mahubog sa maong
bino", busa, simbolikong kahulogan sa pagkadili-makataronganon sa espirituwal nga
mga butang (niining relihiyona ang Napulo ka Sugo wala gisunod ug walay usa nga
nagpakabana pag-ayo kon unsa ang husto o sayop). Ang “mga pumoluyo sa yuta”
nagsimbolo (nagpasabot) sa mga tawo sa usa ka simbahan, apan dinhi (niining
bersikulo sa Bibliya) ang mga tawo nianang (Katoliko) nga relihiyon, tungod kay ang
simbahan wala man didto (walay usa sa langit nga nahibalo bahin sa Katoliko.
relihiyon nga makaplagan didto), tungod kay wala sila modangop sa Ginoo (sila
misunod lamang sa usa ka Santo Papa) o mobasa sa Pulong (ang Bibliya dili
importante sa maong relihiyon), ug tungod kay sila nagsangpit sa mga patay (sila
nagsimba sa patay nga mga santos ug sa ilang mga estatwa. konkreto).

**********

Pinadayag Kapitulo 17 Bersikulo 3. “Ug diha sa Espiritu ako gidala niya ngadto sa
kamingawan; ug nakita ko ang usa ka babaye, nga nagakabayo sa usa ka mananap
nga mapula nga nalukop sa mga ngalan sa pagpasipala, nga may pito ka mga ulo,
ug napulo ka mga sungay.”

“Busa iya akong gidala sa espiritu ngadto sa kamingawan”. Kini nagsimbolo
(nagpasabot) sa pagkadala ni Juan (Apostle Juan) sa espirituhanon nga kahimtang
(dili sa lawas) ngadto sa mga tawo (ang Katoliko nga relihiyon nga mga sumusunod)



diin ang tanan sa simbahan (kini nga relihiyon walay gugma sa Dios ug gugma sa
silingan.) naguba.

Ang "kamingawan" nagsimbolo (nagpasabot) sa usa ka simbahan diin wala nay bisan
unsa nga kamatuoran, busa diin ang tanan nga anaa niini naguba na (kini nga
simbahan usa ka "kamingawan" tungod kay walay bisan unsa sa langit nga makita
didto. bisan asa sa langit niini nga simbahan kini tan-awon sama sa usa ka matahum
nga tanaman sa Eden.Apan kini nga simbahan usa ka abogon nga uga nga desyerto
ug wala’y espirituhanon nga kinabuhi didto) Ug ang "naa sa espiritu" nagpasabut, sa
simbolikong paagi, naa sa usa ka espirituhanon nga kahimtang. isip resulta (gikan sa
gahum sa Dios) sa Balaang pagdagsang (si Juan mibiya sa iyang lawas dinhi sa yuta sa
mubo nga panahon aron iyang makita ang espirituhanong mga butang ingon nga kini
makita sa mga anghel sa langit ug mibalik sa yuta ug sa pagsulti sa uban kon unsa
iyang nakita ug gipasidan-an sila nga dili mosunod niini nga relihiyon kay kini dili
maayo). Tungod niini (ingon nga resulta niining mga butanga nga nanghitabo), ang
pagkadala ni Juan diha sa espiritu ngadto sa kamingawan nagpasabot sa simbolikong
paagi nga siya gidala sa espirituhanong kahimtang ngadto sa mga tawo (kining mga
tawhana gisaaran ug dakong kalipay didto sa langit sa mga lider sa Katoliko apan kini
mitalikod. nga dili tinuod) diin ang tanan nga adunay kalabotan sa simbahan naguba
(kini nga relihiyon walay gugma sa Diyos ug gugma sa silingan kini usa ka peke nga
relihiyon).

“Ug nakita ko ang usa ka babaye nga naglingkod sa usa ka mapintas nga mananap
nga mapula, nga puno sa mga ngalan sa pagpasipala.” Nagsimbolo kini sa relihiyong
Romano Katoliko nga nagsalig sa Pulong (ang kamatuoran nga makita sa Bibliya) nga
gipasipad-an sa mga tawo (mga lider ug mga sumusunod niini nga relihiyon)
(nakasala silag dako batok sa sagradong balaang mga kamatuoran nga makita sa
Bibliya).

Ang “babaye” nagsimbolo (nagpasabot) sa relihiyong Romano Katoliko o sama sa
Babel, kay gisultihan kita sa mosunod nga bersikulo nga “sa iyang agtang nasulat ang
usa ka ngalan: Misteryo, Dakong Babilonya, Inahan sa mga Makihilawason ug mga
dulumtanan sa mga Yuta." Nga ang usa ka "babaye" nagsimbolo (nagpasabot) sa
simbahan tungod sa iyang pagmahal sa kamatuoran (ang gugma sa pagbasa sa
Balaang Bibliya ug pagsunod sa mga sugo ni Jesus); dinhi mao ang Romano Katoliko
nga relihiyon, nga gipalihok sa kaatbang nga pagmahal (ang ilang mga lider
naningkamot sa pagtago sa Bibliya ug sa mga pagtulon-an niini). Ang “skarlata nga
mananap” nagsimbolo (nagkahulogan) sa Pulong (sa giingon sa mga lider nga gitudlo
sa Bibliya), nga makita sa pagkakaron; ug ang pagkapuno niini sa mga ngalan sa
pagpasipala (mga pulong nga nag-insulto kang Jesus) nagsimbolo sa hingpit nga
pagpasipala sa Pulong (Bibliya) (sila nakasala pag-ayo batok sa sagradong balaang
mga kamatuoran nga makita sa Bibliya). Kay ang "pagpasipala" nagsimbolo
(nagpasabot) sa paglimod (kay ilang giangkon kining diosnon nga gahum ni Jesus
para sa ilang kaugalingon) sa pagka-Dios sa Ginoo diha sa Iyang pagkatawhanon
(mahimo silang moingon nga si Jesus Dios apan ilang gibuhat apan ang kamatuoran
wala kaayo sila magtagad sa Si Jesus apan gusto lamang ang himaya alang sa ilang
kaugalingon), ug ang usa ka pagpanapaw (nagsagol sila sa basura sa putli nga tubig sa



Bibliya) sa Pulong (Bibliya), sa ingon ang pagpasipala niini (sila nakasala pag-ayo
batok sa sagradong balaang mga kamatuoran nga makita sa Bibliya ug nagbayad
walay pagtagad niini nga mga sugo ni Jesus). Para sa usa nga napakyas sa pag-ila sa
pagka-Dios sa Ginoo diha sa Iyang pagkatawhanon (mahimo silang moingon nga si
Hesus Dios pero ang tinuod kay wala kaayo sila magtagad kang Hesus apan gusto
lang nila ang himaya para sa ilang kaugalingon) ug nalimbongan (ilang gisirad-an ang
langit kay sila nagtudlo sa mga butang nga wala gayud makaplagi sa) Pulong (Bibliya),
apan dili (kadtong mga sumusunod niini nga relihiyon) tinuyo (nasayop sila sa
gustong isulti ni Jesus ug misalig sila sa gisulti sa mga lider sa simbahan), naghimo ug
pagpasipala (grabe nga walay pagtahud sa sagradong balaang mga butang diha sa
Bibliya), apan gaan (mahimong mapasaylo kanila kini nga sayop tungod kay mituo
sila sa mga bakak nga gitudlo niini nga mga lider sa relihiyon).

Apan ang mga tawo nga nag-angkon sa ilang kaugalingon sa tanan nga gahum sa
Diosnong katawhan sa Ginoo (ilang gitukmod si Jesus gikan sa trono sa langit ug nag-
angkon nga ang tanan nga gahum iya), ug tungod niana nga rason (sa ilang gibuhat
sila) milimod (nag-ingon nga kini mao ang dili tinuod) Iyang pagka-Dios (tungod kay
ilang giangkon kining balaang gahum alang sa ilang kaugalingon), ug kinsa migamit sa
tanang butang diha sa Pulong (ang Bibliya nga naglangkob sa tanang kaalam ug
bililhong mga saad ni Jesus) sa pag-angkon sa kamandoan alang sa ilang kaugalingon
(gusto nila ang tanang butang nga iya sa Jesus aron sila makakuha ug mga butang
alang sa ilang kaugalingon sama sa salapi ug gahum) ibabaw sa mga kabalaan (ang
pagkabalaan sa) sa simbahan ug sa langit (apan kini nga mga butang iya ni Jesu-Kristo
lamang ang Ginoo sa langit ug sa yuta), ug tungod niana nga rason nag-adulte (sila
isagol ang mga basura ug mga bakak sa putli nga tubig sa Bibliya) ang Pulong (Bibliya)
- kadtong mga tawhana nakahimog seryoso nga pagpasipala (sila nakasala pag-ayo
batok sa sagradong balaang mga kamatuoran nga makita sa Bibliya ug wala
magtagad niini nga mga sugo gikan sa langit).

Ang ideya nga ang “skarlata nga mananap” nagsimbolo (nagkahulogan) sa Pulong
(ang Balaang Bibliya) bahin sa celestial nga Balaanong kamatuoran (ang kaalam sa
Bibliya samtang ang mga anghel sa kinatas-ang langit nagbasa ug nakasabut niini)
makita sa sinugdan nga halayo kaayo (lisud kini usahay sabton) ug langyaw (ang
Kristohanong simbahan dili kanunay magtudlo sa Basahon sa Pinadayag), sa
pagkatinuod ingon ka binuang (kinsay makatuo sa maong mga butang?), tungod kay
kini gitawag nga "mananap". Apan kanang usa ka “mananap” sa espirituwal nga
diwa (kon giunsa pagbasa ug pagsabot sa mga manulonda sa langit ang Balaang
Bibliya) nagsimbolo (nagpasabot) ug natural nga pagmahal (bisan ang ordinaryong
mga tawo nga dili relihiyoso makakita sa kaalam niini), ug kana maoy gigamit sa
pagsimbolo sa Pulong (Bibliya), sa simbahan ug sa katawhan, nga “ang upat ka
buhing linalang”, usa niini “leon”, ang ikaduha “nati nga baka”, ug ang ikaupat
“agila”, nagsimbolo sa Pulong ( Bibliya), ug sa (basahon sa Bibliya ni) Ezequiel
gitawag usab nga “mga mananap” ug nga ang usa ka “kabayo”, nga usa usab ka
mananap (usa ka mananap), nagsimbolo sa usa ka pagsabot (sila makakita sa tinuod
nga kahulogan sa Bibliya ingon nga gibasa kini sa mga anghel sa langit) sa Pulong
(Bibliya).



Nasayod ang mga tawo nga ang “Kordero” nagsimbolo (nagpasabot) sa Ginoo (Jesus),
nga ang “karnero” nagsimbolo (nagpasabot) sa mga tawo sa simbahan, ug ang
“panon” nagsimbolo sa simbahan mismo. Among gikutlo kini nga mga punto (kini
mga pananglitan sa ubang mga pulong sa Balaang Bibliya nga sagad gigamit ni Jesus
sa paghisgot bahin sa Iyang simbahan ug sa mga tawo nga sakop niini) aron walay
matingala (nga ang mga butang nga atong makita sa kalibotan nagpasabot usab ug
espirituhanon mga butang nga atua sa langit) nga ang “scarlet beast” nagsimbolo
(nagpasabot) sa Pulong (apan hinuon nga ang Katolikong relihiyon nagdaot sa
kahulogan sa Bibliya aron sa paghimo sa ilang kaugalingon nga maayo tan-awon mao
nga kini usa ka “mananap”).

Dugang pa, tungod kay ang Romano Katoliko nga relihiyon nakakaplag sa iyang
gahum ug sa iyang kahalangdon (sila nag-ingon nga kini mao lamang ang tinuod nga
relihiyon) diha sa Pulong (sila nag-angkon nga si Apostol Pedro mihatag kanila sa
"mga yawe sa gingharian" nga kuno gihatag ni Jesus ngadto kaniya sa wala pa Siya.
mibalik sa langit gikan sa yuta), busa (ang Apostol) nakita ni Juan ang “babaye nga
naglingkod sa mapintas nga mananap nga mapula, sama sa una nga milingkod siya
sa daghang mga tubig” (Pinadayag) bersikulo 1, ang “tubig” nga nagsimbolo
(nagkahulogan) sa Pulong sa (Biblia). ang mga kamatuoran nasagol (nagsagol sila sa
basura ug namakak sa putli nga tubig sa Bibliya) ug gipasipalahan (sila nakasala pag-
ayo batok sa sagradong balaang mga kamatuoran nga makita sa Bibliya ug wala
magtagad sa mga sugo ni Jesus nga makita niini).

Makita gikan niini (tanang katin-awan nga bag-o lang natong gihatag alang niining
tanan nga mga pulong ug kung unsa ang gipasabut niini sa Bibliya) nga ang "babaye"
(ang Apostol) nakita ni Juan nga "naglingkod sa usa ka sanag nga mapintas nga
mananap nga puno sa mga ngalan. pagpasipala” nagsimbolo (nagpasabot) sa
nahisgotang relihiyon (ang relihiyong Romano Katoliko) nga nagsalig sa Pulong
(Bibliya) nga gipasipad-an niini (sila nakasala pag-ayo batok sa sagradong balaang
mga kamatuoran nga makaplagan sa Bibliya ug wala magtagad sa mga sugo). Ang
kolor nga “scarlet” nagsimbolo (nagpasabot) sa kamatuoran sa Pulong (Balaan nga
Bibliya) (ang pagdayeg ni Jesus sa tanan Niyang bililhong mga saad) gikan sa celestial
nga gigikanan (ang Bibliya mao ang pinakabalaan nga butang ug bililhon kaayo sa
tanang anghel sa langit. ang relihiyong Romano Katoliko mituis ug nag-usab sa
tanang kahulogan nga gitawag dinhi ug “usa ka mapula nga mananap nga puno sa
mga ngalan sa pagpasipala” nga nagpasabot nga kini nagbutang ug usa ka
mangitngit nga anino kang Ginoong Jesus ug sa baylo nagbayaw sa ilang kaugalingon
ngadto sa taas nga dapit).

**********

Pinadayag Kapitulo 17 Bersikulo 4. “Ug ang babaye nagasul-ob sa purpura ug grana,
ug nadayandayanan sa bulawan, ug mga bato nga hamili ug mga maanindot nga
mutya, ug may copa nga bulawan sa iyang kamot, nga puno sa mga kangil-ad, ug
mga kahugaw sa iyang pagpakighilawas.”



“Ang babaye nagbistig purpura ug eskarlata.” Kini nagsimbolo (nagpasabot) sa
celestial nga Diosnong kaayohan ug kamatuoran nga anaa sa Pulong taliwala sa mga
Romano Katoliko (adunay Balaang Bibliya ug nag-angkon nga nahigugma ug
nagsimba niini, apan sa tinuod wala sila mogugol ug daghang panahon niini).

Ang “purple” (kolor) nagsimbolo (nagpasabot) celestial nga Balaanong kaayohan
(ang kinatas-ang selebrasyon sa gugma ni Jesus pinaagi sa mga anghel), ug ang
“scarlet” nagsimbolo sa celestial nga Divine nga kamatuoran (ang kinatas-ang
selebrasyon sa kaalam ni Jesus pinaagi sa mga anghel), ingon sa mahitabo. nakita
karon. Ang “paghan-ay” diha kanila nagpasabot, sa simbolikong paagi, sa pagbaton
niini mahitungod kanila (ang relihiyong Romano Katoliko nag-angkon nga
nagpasidungog ug nagsimba sa Balaang Bibliya sama sa gibuhat sa mga anghel sa
langit), busa taliwala kanila (nag-angkon sila nga ang Bibliya importante bahin sa
ilang relihiyon). Nabatonan nila kini sa taliwala nila gikan sa Pulong (Bibliya), tungod
kay ang “skarlata nga mananap” nga gilingkoran sa “babaye” nagsimbolo sa Pulong
(Bibliya) (adunay sila Balaang Bibliya ug nag-angkon nga nahigugma ug nagsimba
niini, apan sila sa tinuod nagbuhat niini. ayaw paggahin ug daghang oras niini)

Ang mga tawo nahibalo nga ang mga Romano Katoliko adunay Balaanong kaayohan
ug kamatuoran diha sa Pulong mahitungod kanila, busa taliwala kanila, ingon nga usa
ka matang sa bisti (sinina aron sa pagpasiugda sa ilang relihiyon), kay ilang gisimba
(nag-angkon nga kini balaan) sa Pulong (Bibliya) sa gawas (sa dihang ang mga tawo
gikan sa gawas nagtan-aw kanila) ug dili sa sulod (sa ilang mga kasingkasing ang
Bibliya walay importanteng dapit). Giila nila kini (giila nila si Jesu-Kristo sa ilang mga
pulong ug sinultihan), tungod kay nagsulti kini mahitungod sa Ginoo (Jesus) ug
mahitungod sa Iyang awtoridad sa langit ug sa simbahan, nga ilang gibalhin ngadto
sa ilang kaugalingon (sa usa ka bahin sila nag-ingon nga si Jesus mao ang Ginoo, apan
sa samang higayon ilang gitukmod siya gikan sa trono ug nag-ingon nga ang tanang
awtoridad sa yuta gihatag na kanila). Nagsulti usab kini mahitungod sa mga yawe nga
gihatag ngadto kang Pedro, kansang mga manununod ilang giingon nga mao sila
(bisan tuod sila sa tinuod walay pruweba niini sila nag-ingon nga kamo kinahanglan
nga adunay hugot nga pagtuo alang sa Pari nga adunay awtoridad sa pagpasaylo sa
mga sala). Busa, tungod kay ilang nakaplagan ang ilang kahalangdon, kahalangdon ug
gahum (“nahan-ay sa purpura ug eskarlata”) niining duha ka punto, sa
panginahanglan ilang giila ang kabalaan sa Pulong (kon wala sila moingon nga ang
Bibliya balaan nan dili sila makaangkon niana. si Apostol Pedro mihatag kanila niana
nga awtoridad sa pagpasaylo sa mga sala). Apan sa gihapon ang Pulong (Bibliya)
alang kanila usa lamang ka matang sa bisti nga “purpura ug eskarlata”, ug sa
“bulawan, mga mahalong bato ug mga perlas, sa ibabaw sa usa ka bigaon nga
nagkupot ug kopa nga bulawan sa iyang kamot, puno sa mga dulumtanan ug sa
kahugawan sa ang iyang pagkamalaw-ay” (kay ang kamatuoran mao lamang ang
sinina sa usa ka peke nga relihiyon nga gusto lamang nga makabaton ug gahum,
salapi, ug mga butang dinhi sa kalibutan).

**********



Pinadayag Kapitulo 17 Bersikulo 5. “Ug nahasulat sa iyang agtang ang usa ka ngalan:
TINAGO, BABILONIA, ANG DAKU, ANG INAHAN SA MGA BIGAON UG SA MGA
KANGIL-ARAN SA YUTA.”

“Ug sa iyang agtang nasulat ang usa ka ngalan: Misteryo, Dakong Babilonya, ang
Inahan sa mga Makihilawason ug mga dulumtanan sa yuta.” Kini nagsimbolo
(nagpasabot) sa relihiyong Romano Katoliko sama sa sulod niini (ang tinuod nga
kahimtang sa kasingkasing niining mga lider sa relihiyon), nga gitagoan (nagtago sila
luyo sa mga pulong gikan sa Bibliya ug peke nga relihiyosong mga sapot ug mga
korona), nga gikan sa gigikanan niini, nagagikan sa gugma sa paggamit sa kamandoan
(sila nangandoy sa gahum ibabaw sa Kristohanong kalibutan ug sa pagduso kang
Jesus gikan sa Iyang trono) gikan sa gugma sa kaugalingon (sila buot nga simbahon
ug simbahon) ibabaw sa kabalaan (pagkabalaan) sa simbahan ug labaw pa. langit
(kon mahimo pa gani sila mosulay sa pagmando sa langit), sa ingon sa ibabaw sa
tanang butang nga konektado sa Ginoo (Jesus) ug sa Iyang Pulong (Balaan nga
Bibliya), kini naghugaw (naghimo sa hugaw, buling, ug sa paghugaw) ug pagpasipala
(sila nakasala sa hilabihan. batok sa sagradong balaang mga kamatuoran nga
makaplagan sa Bibliya ug wala magtagad sa mga sugo ni Ginoong Jesus) mga butang
nga may kalabotan sa Pulong (Balaan nga Bibliya) ug sa ingon sa simbahan (ilang
gidaot ang tanang butang nga makita sa Bibliya ug ang tanang butang. makita sa
simbahan ni Ginoong Jesus).

Ang "gisulat sa agtang" nagpasabot, sa simbolikong paagi, sa pagkalubog sa gugma
(gihigugma nila kini labaw pa sa bisan unsa), alang sa agtang (ang ibabaw nga bahin
sa nawong kay kanunay nilang gitan-aw kana nga gugma ug dili ang Si Ginoong Hesus)
nagsimbolo sa gugma (naibog sila sa gahom sa Kristohanong kalibotan ug sa pagduso
kang Hesus gikan sa Iyang trono aron sila lamang ang simbahon). Ang "Misteryo"
nagpasabot sa simbolikong paagi nga kini gitago sa sulod (nagtago sila luyo sa mga
pulong gikan sa Bibliya ug peke nga relihiyosong mga sapot ug mga korona). Ang
“Babilonia nga Bantogan” nagsimbolo sa relihiyong Romano Katoliko ug sa tibuok
nga kinaiya niini, (nga daotan ug kinahanglang hunongon hangtod sa hangtod). Ang
“mga makihilawason” nagsimbolo sa mga mananapaw (nagsagol sila sa mga basura
ug mga bakak sa putli nga tubig sa Bibliya) sa kaayo sa Pulong (Balaan nga Bibliya)
(ang istorya sa gugma sa Diyos) ug kamatuoran (ang Diyos dili mamakak), ug usab
mga paghugaw (naghimo sa hugaw, buling ug sa paghugaw) kanila. Ang “mga
dulumtanan” nagsimbolo (nagpasabot) mga pagpasipala (sila nakasala ug dako batok
sa sagradong balaang mga kamatuoran nga makita sa Bibliya ug wala magtagad sa
mga sugo ni Jesus) sa mga kabalaan sa simbahan (ang pagkabalaan sa). Ang “yuta”
nagsimbolo (nagpasabot) sa simbahan. Tungod niini "ang inahan sa mga
makihilawason ug mga dulumtanan sa yuta" nagsimbolo (nagpasabot) sa
sinugdanan niini (sila nangandoy sa gahum ibabaw sa Kristohanong kalibutan ug sa
pagduso kang Jesus gikan sa Iyang trono).

Nga ang ilang gugma kay gugma sa paggamit sa kamandoan (ang gugma sa hingpit
nga pagkontrolar sa kinabuhi sa ubang mga tawo) sa tanang butang nga may
kalabotan sa simbahan (naibog sila ug gahom sa Kristohanong kalibotan ug sa
pagduso kang Jesus gikan sa Iyang trono aron sila lamang ang simbahon) usa ka



butang nga nahibal-an sa mga tawo gikan sa hurisdiksyon nga ilang giingon nga naa
sila sa kalag sa mga tawo ug sa tanan nga konektado (gikan sa pagpasaylo sa mga
sala dinhi sa kalibutan hangtod sa pagtabang sa mga relihiyosong sumusunod nga
makaagi sa purgatoryo pagkahuman sa kamatayon) sa ilang pagsimba. Nasayud sila
nga kini usa ka gugma sa paggamit sa kamandoan sa langit gikan sa gahum nga ilang
gigahin (sa ilang kaugalingon) sa pagbadbad ug pagbugkos (sila nangangkon nga sila
gihatagan og gahum sa pagpasaylo sa mga sala), ug sa ingon sa pagbukas ug pagsira.
Nahibal-an nila nga kini usa ka gugma sa paggamit sa kamandoan sa tanan nga
konektado sa Ginoo gikan sa Vicariate (nailhan nga Santo Papa), diin ilang gipasangil
sa ilang kaugalingon ang tanan nga iya sa Ginoo (ilang gituis ang Balaang Bibliya aron
isulti kung unsa ang gusto nila. ingon). Nahibal-an usab nila nga kini usa ka gugma sa
paggamit sa kamandoan sa tanan nga adunay kalabotan sa Pulong (Balaan nga
Bibliya) gikan sa ilang pagreserba sa interpretasyon niini alang sa ilang kaugalingon
lamang (gituis nila ang Balaang Bibliya aron isulti kung unsa ang gusto nila isulti dili
kung unsa ang gisugo ni Jesus).

Kami nag-ingon nga ang ilang gugma sa paggamit sa kamandoan (ang gugma sa
hingpit nga pagkontrol sa kinabuhi sa ubang mga tawo) naggikan sa usa ka gugma sa
kaugalingon (sila gusto nga simbahon ug simbahon tungod kay sila naghunahuna nga
sila mas maayo kay sa ubang mga tawo) tungod kay posible usab (ang relihiyon
kinahanglan mahimong sukwahi niini) mao ang gugma sa paggamit sa kamandoan
gikan sa gugma sa pagbuhat ug mapuslanong mga serbisyo (kay kini gugma nga
gitudlo ni Jesus ug gugma sa pagtabang sa uban una sa kaugalingon). Kining duha ka
gugma magkaatbang kaayo (ang gugma sa kaugalingon nangita lamang sa ilang
kaugalingon, samtang ang gugma sa silingan kay gugma sa pag-alagad sa uban nga
mao ang gugma nga gipakita ni Jesus sa dinhi pa Siya sa yuta) sa usag usa. Kana
tungod kay ang usa ka gugma sa paggamit sa kamandoan gikan sa usa ka gugma sa
kaugalingon kay yawan-on (daotan nga pamatasan), kay kini adunay pagtagad sa
(gugma sa) kaugalingon lamang ug alang sa (gugma sa) kalibutan sa pag-alagad sa
kaugalingon. Sa kasukwahi (tan-awa ang dakong kalainan sa duha), ang gugma sa
paggamit sa kamandoan gikan sa gugma sa pagbuhat ug mapuslanong mga serbisyo
(aron pag-alagad sa uban) langitnon, kay kini adunay pagtagad sa Ginoo (Jesus), nga
gikan kaniya (gikan sa gugma ni Jesus nagagikan) lamang mapuslanon nga mga
paningkamot (maayong mga buhat ug makatabang nga mga buhat), ug mapuslanon
nga mga paningkamot (maayong mga buhat ug makatabang nga mga buhat) niini
mao ang pagbuhat ug maayo ngadto sa simbahan alang sa kaluwasan sa mga kalag
(maayong mga tawo gusto sa uban nga makaambit kang Jesus' gingharian sa langit).
Kining ulahi nga gugma (ingon nga ang mga anghel sa langit nahigugma sa tanang
tawo) tungod niini nagdumot (ang mga manulonda dili ganahan niini kon ang mga
tawo hakog sama sa daot nga mga bata ug magpakita) sa gugma sa paggamit sa
kamandoan (ang gugma sa hingpit nga pagkontrolar sa kinabuhi sa ubang mga tawo)
gikan sa gugma sa kaugalingon.

**********



Pinadayag Kapitulo 17 Bersikulo 6. “Ug nakita ko ang babaye, nga nahubog sa dugo
sa mga balaan, ug sa dugo sa mga sinakit nga mga saksi ni Jesus, ug sa nakita ko
siya, nahibulong ako ug daku nga kahibulong.”

“Ug nakita ko ang babaye, nahubog sa dugo sa mga santos ug sa dugo sa mga saksi
ni Jesus.” Kini nagsimbolo (nagpasabot) sa Romano Katoliko nga relihiyon nga dili
makatarunganon tungod sa pagsabwag niini (nagsagol sila sa basura ug namakak sa
putli nga tubig sa Bibliya) ug nagpasipala (sila nakasala pag-ayo batok sa sagradong
balaang mga kamatuoran nga makita sa Bibliya ug wala magtagad sa mga sugo. ni
Jesus) ang Diosnong mga kamatuoran ug mga kaayohan sa Ginoo, sa Pulong (tanang
bililhong mga saad ni Jesus), ug uban pa sa simbahan.

Ang “babaye” nagsimbolo sa relihiyong Romano Katoliko. Ang "hubog" nagpasabot,
sa simbolikong paagi, nga dili makataronganon (dili maayo ang ilang panghunahuna)
sa espirituwal nga mga butang (wala sila mogamit ug maayong panghunahuna nga
anaa kanila gikan sa langit). Ang “dugo” nagsimbolo sa ilang pagpalsipikar (ilang
gisirad-an ang langit tungod kay sila nagtudlo sa mga butang nga dili tinuod),
adulteration (sila nagsagol sa basura ug mga bakak sa putli nga tubig sa Bibliya) ug
pagpasipala (sila nakasala og dako batok sa sagradong mga kamatuoran nga makita
diha sa Bibliya. Bibliya ug ayaw pagtagad sa mga sugo ni Jesus) sa Pulong (Bibliya).
Ang “mga santos” nagsimbolo (nagpasabot) sa mga tawo nga gimandoan sa Balaang
mga kamatuoran (sila nagsunod sa mga sugo) gikan sa Ginoo (Jesus) pinaagi sa
Pulong (nga makita diha sa mga pulong ni Jesus diha sa Balaang Bibliya), ug sa
abstract nga diwa (sa usa ka mas dako nga hulagway) ang Diosnong mga kamatuoran
sa ilang kaugalingon mahitungod sa Ginoo, sa Pulong, ug uban pa sa simbahan (ang
tanang butang sa gingharian sa Dios sa langit para sa Ginoo kanunay nga naghangad
aron makita si Jesus ug unsa ang iyang gusto nga ilang buhaton). Ang "mga saksi ni
Jesus" nagsimbolo sa usa ka abstract nga diwa (sa mas dako nga hulagway) sa mga
kamatuoran ug mga butang sa simbahan gikan sa Ginoo pinaagi sa Pulong (tanang
mga butang sa gingharian sa Dios sa langit) dinhi (nii nga bersikulo sa Bibliya)
kadtong mga kamatuoran ug mga butang (tanang butang sa gingharian sa Diyos sa
langit) gipasipalahan (sila nakasala pag-ayo batok sa sagradong balaang mga
kamatuoran nga makaplagan sa Bibliya ug wala magtagad sa mga sugo ni Jesus),
tungod kay ang “dugo” gitawag ug “ang dugo. sa mga santos ug sa mga saksi ni
Jesus", ug ang hilisgutan mao ang "Babylon" (nga mao ang relihiyong Romano
Katoliko), nga nagsimbolo usab (nagpasabot) sa pagpasipala sa kaayo ug kamatuoran
diha sa Pulong ug sa simbahan (sila nakasala. batok sa sagradong balaang mga
kamatuoran nga makita sa Bibliya ug wala magtagad sa mga sugo ni Jesus).

Kini misunod gikan niini nga (ang Apostol) nga si Juan nakakita sa “babaye nga
nahubog” sa “dugo sa mga santos ug sa dugo sa mga saksi ni Jesus” nagsimbolo
(nagpasabot) sa Romano Katolikong relihiyon nga dili makatarunganon (kini nga
relihiyon dili maayo nga panghunahuna) tungod sa pagsabwag niini (nagsagol sila sa
mga basura ug mga bakak sa putli nga tubig sa Bibliya) ug nagpasipala sa Balaang
mga kamatuoran ug mga kaayohan sa Ginoo, sa Pulong, ug sa ingon sa simbahan (sila
nakasala pag-ayo batok sa sagradong balaang mga kamatuoran nga makita sa Bibliya
ug ayaw pagtagad sa mga sugo ni Jesus).



“Ug sa dihang nakita ko siya, nahibulong ako sa dakong katingala.” Kini nagsimbolo
(nagpasabot) sa katingala (natingala kaayo si Apostol Juan) nga ang relihiyong
Romano Katoliko adunay ingon niana nga kinaiya sa sulod (sa sulod sa ilang mga
kasingkasing sila kanunay nga naghunahuna og dautang mga hunahuna), sa
pagkatinuod kini makita sa gawas (alang niadtong mga tawo sa gawas nga nagtan-aw
sa sulod). niini nga relihiyon morag sila usa ka debotado ug balaan nga relihiyon ug
usa nga kinahanglang uyonan sa Diyos).

“Ang pagkahibulong uban ang dakong katingala” mao ang hilabihan nga katingala
(si Apostol Juan natingala kaayo). (ang Apostol) Ang "pagkita kaniya" ni Juan
nagpasabot sa simbolikong paagi nga ang "babaye", nga sa ato pa, ang relihiyong
Romano Katoliko, adunay ingon nga kinaiya sa sulod (kon unsa sila sa sulod sa ilang
kasingkasing), kung sa pagkatinuod kini makita sa gawas (kay Kadtong mga tawo sa
gawas nga nagtan-aw niini nga relihiyon morag sila usa ka debotado ug balaan nga
relihiyon ug usa nga kinahanglan uyonan sa Diyos). Kay (ang Apostol) natingala si
Juan (natingala kaayo) sa “pagkita niya sa babaye nga naglingkod sa usa ka
mapintas nga mananap nga mapula, nga sinul-oban sa purpura ug eskarlata, nga
gidayandayanan sa bulawan, sa mga mahal nga bato, ug sa mga perlas, nga diha sa
iyang kamot ang usa ka kopa nga bulawan” - nga mao ang paagi sa iyang pagtan-aw
sa gawas nga panagway (alang niadtong mga tawo sa gawas nga nagtan-aw niini nga
relihiyon morag sila usa ka debotado ug balaan nga relihiyon ug usa nga
kinahanglang uyonan sa Diyos) - ug bisan pa niana “ang iyang kopa napuno sa
dulumtanan ug sa kahugawan sa kaulag” (apan sa sulod sa ilang mga kasingkasing
sila kanunay nga naghunahuna sa dautan nga mga hunahuna). Dugang pa, "sa iyang
agtang nahisulat" ang leyenda, "ang Inahan sa mga Makihilawason ug mga
dulumtanan sa Yuta," nga mao ang iyang kinaiya sa sulod (kon unsa ang anaa sa
sulod sa ilang mga kasingkasing ug unsa ang ilang kanunay nga gihunahuna nga
walay lain kondili dautan).

Si (Apostle) Juan miingon niini tungod kay walay bisan kinsa nga bisan niining adlawa
(walay nausab bisan hangtud sa adlaw nga kita nagsulti dinhi) ang matingala
(natingala kaayo) sa pagkakita niini nga pagpahayag sa relihiyon (kini nga katoliko
nga pagtuo), matinahuron kaayo. (ang mga lider nagsul-ob og balaan nga bisti) ug
halangdon (sila nagsul-ob og mga korona nga bulawan) sa panggawas nga panagway
(alang niadtong mga tawo sa gawas nga nagtan-aw niini nga relihiyon morag sila usa
ka debotado ug balaan nga relihiyon ug usa nga kinahanglang uyonan sa Dios), dili
kay nahibal-an nga kini mahugaw kaayo (sila nakasala ug dako batok sa sagradong
balaang mga kamatuoran nga makita sa Bibliya ug wala magtagad sa mga sugo ni
Jesus) ug dulumtanan sa sulod (sila masakiton kaayo ug daotan sa ilang
panghunahuna).

**********

Pinadayag Kapitulo 17 Bersikulo 7. “Ug ang manolonda nag-ingon kanako: Nganong
nahibulong ka? Igaingon ko kanimo ang tinago sa babaye, ug sa mananap nga



mapintas, nga nagadala kaniya, nga may pito ka mga ulo, ug napulo ka mga
sungay.”

"Apan ang anghel miingon kanako, "Nganong nahibulong ka? Isulti ko kanimo ang
tinago sa babaye ug sa mananap nga mapintas nga nagdala kaniya, nga adunay
pito ka mga ulo ug napulo ka mga sungay." Kini nagsimbolo sa pagbutyag sa
simbolikong kahulogan sa nag-una nga mga panghitabo ug mga talan-awon (ang
mensaherong anghel karon mopasabot ngadto kang Apostol Juan kon unsa ang
kahulogan sa tanang katingad-an nga mga butang nga iyang nakita).

**********

Pinadayag Kapitulo 17 Bersikulo 8. “Ang mananap nga mapintas nga nakita mo,
mao siya ang kaniadto ug dili ang karon: ug haduol nang mogimaw gikan sa
kahiladman nga dili matugkad, ug moadto sa pagkawala. Ug manghibulong ang
mga nagapuyo sa yuta, sila nga kansang mga ngalan wala mahasulat sa basahon sa
kinabuhi sukad sa pagtukod sa kalibutan, kong ilang makita ang mananap nga
mapintas, nga mao kaniadto, ug dili karon, ug moanhi siya.”

"Ang mananap nga imong nakita mao ang kaniadto, ug dili na karon." Kini
nagsimbolo sa Pulong (Bibliya) taliwala nila (nga mao ang mga lider sa relihiyon ug
mga sumusunod niining Katoliko nga relihiyon) nga giila nga balaan (sila nag-ingon
nga ang Bibliya mao ang inspiradong Pulong sa Diyos), apan sa pagkatinuod wala giila
(kini panagsa ra hisgutan o nakigbahin sa relihiyosong mga serbisyo).

“Ang mananap” nagsimbolo (nagkahulogan) sa Pulong (ang Bibliya tan-awa ang
komentaryo sa Pinadayag bersikulo numero 4 sa ibabaw). Nga “kini kaniadto ug dili
na” nagpasabot sa simbolikong paagi nga kini giila (sila nag-ingon nga ang Bibliya
maoy inspiradong Pulong sa Diyos), apan wala gayod ilha (kini panagsa ra hisgotan o
ipaambit sa relihiyosong mga serbisyo).

Nga ang Pulong (Bibliya) naglungtad taliwala sa mga Romano Katoliko, ug sa gihapon,
ug bisan pa wala, usa ka butang nga nahibal-an sa mga tawo (mao kini ang paagi nga
sila kaniadto). Ang mga Romano Katoliko miila sa Pulong, sa pagkatinuod, ingon nga
balaan, tungod kay kini nagsulti mahitungod sa Ginoo (Jesus) ug mahitungod sa Iyang
awtoridad sa simbahan ug sa langit, ug mahitungod kang Pedro ug sa iyang mga
yawe (kini mao ang mga pulong ni Jesus gikan sa Bibliya nga ilang giangkon. Gihatag
ni Pedro ang pagdumala sa gingharian ni Jesus dinhi sa yuta ngadto kanila gikan ni
Apostol Pedro).

“Siya nagaingon kanila: Apan kamo, unsa man ang pulong ninyo kong kinsa ako?
Ug sa mitubag si Simon Pedro, miingon: Ikaw mao ang Cristo, ang Anak sa Dios nga
buhi. Ug mitubag si Jesus ug miingon kaniya: Bulahan ikaw, Simon, anak ni Jonas,
kay wala igapahayag kana kanimo sa unod ug sa dugo, kondili sa akong Amahan
nga atua sa langit. Ug ako nagaingon usab kanimo, nga ikaw mao si Pedro ug sa
ibabaw niining bato pagatukoron ko ang akong Iglesia, ug ang mga ganghaan sa
Hades dili makadaug kaniya. Ug kanimo akong igahatag ang mga yawi sa



gingharian sa langit; ug ang imong pagagapuson sa yuta, pagagapuson sa langit; ug
ang imong pagahubaran sa yuta, pagahubaran sa langit.” (Matthew 16:15-19)

Apan sa gihapon wala sila moila niini, kay ang mga tawo wala magbasa niini, tungod
kay sila gipugngan sa pagbasa niini, ug ang mga monghe sa lain-laing mga fiction
nagpugong niini. Sa pagkatinuod, bisan ang pagbasa niini gidili, ug kini gipreserbar
lamang sa mga librarya ug mga monasteryo, diin pipila usab ang nagbasa niini, labi
na nga wala'y pagtagad sa bisan unsang kamatuoran niini. (medyo nabag-o kini
pagkahuman sa 1943 ingon sa gipatin-aw niining Katolikong Monsenyor),

(“Ang pag-ila sa pagbasa ug paghubad sa Bibliya ingong “Protestante” nakaapektar
pa gani sa pagtuon sa Kasulatan. Hangtod sa ikakawhaan nga Siglo, ang mga
Protestante lamang ang aktibong midawat sa pagtuon sa Kasulatan. Kana nausab
human sa 1943 sa dihang si Papa Pius XII nagpagula sa encyclical Divino Afflante
Spiritu. Kini wala lamang nagtugot sa mga Katoliko sa pagtuon sa Kasulatan, kini
nagdasig kanila sa pagbuhat sa ingon. Ug uban sa mga Katoliko nga nagtuon sa
Kasulatan ug sa pagtudlo sa ubang mga Katoliko mahitungod sa unsay ilang gitun-an,
ang pamilyar sa Kasulatan mitubo.)

Ang kahibalo sa kasulatan mitubo human sa Ikaduhang Konsilyo sa Batikano. Ang
Misa gisaulog sa lokal nga pinulongan ug busa ang mga pagbasa sa Kasulatan sa Misa
gibasa sa bug-os sa English. Ang mga programa sa pagporma sa mga hamtong sa
pagtuo nagsugod sa pag-uswag, ug ang labing kasagaran nga programa gipadagan sa
usa ka parokya nga nagpunting sa pagtuon sa Kasulatan. Ang Charismatic nga
kalihukan ug ang pagsaka sa mga grupo sa pag-ampo nagbutyag sa mga Katoliko sa
Kasulatan nga labaw pa. Kining tanan nakatabang sa mga Katoliko nga mahimong
mas pamilyar sa Bibliya ug mas interesado sa pagbasa sa Kasulatan ug pag-ampo
uban kanila.”) (Monsignor Daniel Kutys)

Mitambong na hinuon sila sa mga mando sa papa (mas gihatagan nilag pagtagad ang
mga sugo sa Santo Papa kay sa mga sugo ni Jesus nga Iyang gisulti sa Balaang Bibliya),
nga giingon nila nga nagbaton sa samang pagkabalaan (sama sa mga sugo ni Jesus).
Sa pagkatinuod, kon sila mosulti gikan sa kasingkasing, sila mangitag sayop sa Pulong
(Bibliya) ug magpasipala niini (tungod kay sila nag-angkon nga ang gingharian sa
Ginoo dinhi sa yuta ila sa pagpangalagad ug pagmando wala sila mosunod sa mga
sugo ni Jesus).

Makita gikan niini nga "ang mananap nga kaniadto ug wala" nagsimbolo sa Pulong
(Bibliya) taliwala sa mga Romano Katoliko, giila nga balaan, ug bisan pa sa tinuod
wala ilha (kini panagsa ra hisgutan o ipaambit sa mga serbisyo sa relihiyon).

“Ug ang mga nanagpuyo sa yuta mahibulong, sila kansang mga ngalan wala
mahisulat sa Libro sa Kinabuhi sa Cordero sukad sa pagkatukod sa kalibutan, sa
diha nga makita nila ang mananap nga mapintas nga mao ang kaniadto, ug ang
wala karon, ug ang mao karon.” Kini nagsimbolo (nagpasabot) sa katingala (sila
natingala) sa mga sakop sa Romano Katoliko nga relihiyon, sa tanan nga gikan sa
pagsugod niini nanlimbasug alang sa kamandoan sa langit ug sa yuta, nga bisan ang



Pulong gisalikway sa ingon, sa gihapon kini molahutay. (bisan tuod nga kini nga
relihiyon usa ka peke nga relihiyon kini usa ka gamhanan nga pwersa sa kalibutan ug
kini adunay gihawid sa daghang mga hunahuna ug mga sumusunod).

Ang "katingala" nagpasabut, sa simbolikong paagi, nga matingala (sila natingala
kaayo). Ang "kadtong nagpuyo sa yuta" nagsimbolo (nagpasabot) sa mga tawo nga
anaa sa simbahan, dinhi kadtong mga tawo nga sakop sa relihiyong Romano Katoliko.
“Kadtong kansang mga ngalan wala masulat sa Libro sa Kinabuhi sa Kordero sukad
sa pagkatukod sa kalibutan” nagsimbolo (nagpasabot) sa tanang mga tawo nga wala
motoo sa Ginoo, ug kinsa wala gimandoan sa doktrina gikan sa Pulong (nga wala
bahala kung unsa ang isulti sa Bibliya), gikan sa pagsugod (sukad sa sinugdanan) sa
simbahan, o sa kini nga kaso, gikan sa pagsugod sa kana nga relihiyon (Relihiyon sa
Romano Katoliko). Kini nga mga tawo walay lain kondili kadtong naningkamot alang
sa kamandoan (ang gugma sa hingpit nga pagkontrolar sa kinabuhi sa ubang mga
tawo) ibabaw sa langit ug yuta (wala sila matagbaw nga sila nagmando sa yuta apan
gusto usab nga magmando sa langit). "ang mananap nga kaniadto, ug dili karon, ug
mao gihapon", simbolikong gipasabot nga ang Pulong sa ingon gisalikway
nagapadayon gihapon (bisan tuod nga ang Balaang Bibliya gigamit lamang isip himan
sa pagmando, walay makapugong niini nga buhi ug tinuod tungod kay si Jesus. 'ang
gugma molungtad hangtod sa kahangtoran).

Dayag gikan niini nga ang kahibulongan niadtong “nagpuyo sa yuta, kansang mga
ngalan wala mahisulat sa Libro sa Kinabuhi sa Kordero sukad sa pagkatukod sa
kalibutan, sa diha nga sila makakita sa mananap nga mapintas nga mao ang
kaniadto, ug ang dili karon, ug bisan pa niana. mao”, nagsimbolo (nagpasabot) sa
katingala (sila natingala) sa mga sakop sa Romano Katoliko nga relihiyon, sa tanan
nga gikan sa pagsugod niini nanlimbasug alang sa kamandoan ibabaw sa langit ug sa
yuta, nga bisan pa nga ang Pulong (Bibliya) ingon niana. gisalikway, sa gihapon kini
molahutay (bisan tuod ang Balaang Bibliya gigamit lamang ingon nga himan sa
pagmando ug pagkontrolar sa kinabuhi sa mga tawo, walay makapugong niini nga
mabuhi ug tinuod tungod kay ang gugma ni Jesus molungtad hangtod sa
kahangtoran). Alang sa mga tawo nga naningkamot sa pagmando sa mga kabalaan
(sila nagpakaaron-ingnon nga balaan nga mga tawo aron makuha ang ilang gusto) sa
simbahan ug sa langit nagdumot sa Pulong (sa ilang mga kasingkasing kini nga mga
lider sa relihiyon nagdumot sa Bibliya), tungod kay sila nagdumot sa Ginoo (sila
pagdumot usab kang Jesus tungod kay siya mao ang kamatuoran sa Bibliya), kon dili
sa mga ngabil (dili sila mangahas sa dayag nga pagsulti sa ingon), sa gihapon sa
kasingkasing (ang kamatuoran nga ilang gidumtan natago sa kinahiladman sa ilang
mga kasingkasing). Ang katinuod niini nahibaloan sa pipila sa kalibutan, tungod kay
sila anaa sa lawas; apan kini mahimong dayag human sa kamatayon, sa diha nga sila
anaa sa ilang espiritu (sa diha nga kini nga mga lider mamatay ug sila mosulod sa
espirituhanon nga kalibutan ang tanan nga didto dali rang makakita sa unsay ilang
gihunahuna).

Mao kini ang hinungdan nga matingala sila nga ang Pulong molungtad gihapon, bisan
kung kini gisalikway (bisan kung ang Balaang Bibliya gigamit lamang ingon usa ka
himan sa pagmando, wala’y makapugong niini nga mabuhi ug tinuod tungod kay ang



gugma ni Jesus molungtad hangtod sa kahangturan) . Ang Pulong (Bibliya)
nagapadayon gihapon tungod kay kini Diosnon (kini gikan ug gikan sa langit), ug ang
Ginoo anaa niini,

(“Ang gisulti sa Dios dili lamang buhi ug aktibo! Kini mas hait pa kay sa bisan
unsang espada nga duhay sulab. Ang Iyang pulong makaputol sa atong mga
espiritu ug kalag ug pinaagi sa atong mga lutahan ug utok, hangtud nga kini
makadiskobre sa mga tinguha ug mga hunahuna sa atong mga kasingkasing. Walay
bisan unsa nga natago sa Dios, kay makita niya ang tanan, ug kinahanglan natong
isulti kaniya ang kamatuoran.”) (Hebreohanon 4:12-13)

**********

Pinadayag Kapitulo 17 Bersikulo 9. “Niini ania ang salabutan nga may kaalam: Ang
pito ka mga ulo mao ang pito ka mga bukid, nga gilingkoran sa babaye.”

"Kini mao ang hunahuna nga adunay kaalam." Kini sa simbolikong paagi nagpasabot
nga mao kini ang interpretasyon (unsay gipasabot niining bersikulo sa Bibliya) sa
natural nga diwa (mga butang nga makita sa kalibotan para sa mga tawo nga
nagpuyo niining kalibotana aron masabtan ang mensahe sa Diyos), apan gituyo alang
sa mga tawo nga adunay espirituhanong kahulogan (kini mao ang kon sa unsang
paagi ang mga manulonda sa langit makasabut sa mensahe sa Dios) gikan sa Ginoo
(Gihimo ni Jesus ang paghubad sa panan-awon nga nakita ni Juan aron masabtan sa
tanan. sabta ang Iyang gisulti)

Ang “kini mao ang hunahuna” nagpasabot sa simbolikong paagi nga kini mao ang
kahulogan ug interpretasyon (kon unsay gipasabot niining bersikulo sa Bibliya) sa
mga butang nga nakita (isaysay ni Jesus kini kang Juan ug sa uban). Nga adunay
"kaalam" nagpasabut sa simbolikong paagi nga kini (kini nga mensahe) alang sa mga
tawo nga maalamon sa sulod (sila nga adunay katakus sa pagtan-aw kung giunsa kini
nga relihiyon makaapekto sa Ginoong Jesus ug sa Iyang gingharian sa yuta).

Mao kini ang interpretasyon (unsay gipasabot niining bersikulo sa Bibliya) sa natural
nga diwa (mga butang nga makita sa kalibotan para sa mga tawo nga nagpuyo
niining kalibotana aron masabtan ang mensahe sa Diyos) para sa mga tawo nga
adunay espirituhanong kahulogan (kini mao ang giunsa pagsabot sa mga anghel sa
langit ang mensahe sa Diyos) tungod kay ang interpretasyon (unsay gipasabot niining
bersikulo sa Bibliya) nga gihatag sa (mensahero) nga anghel gibutang sa mga termino
(kini gisulat sa tin-aw aron ang bisan kinsa nga magbasa niini makasabut) sa natural
nga pagbati ug dili. ang espirituwal nga diwa (si Jesus naghubit pag-usab sa panan-
awon nga nakita ni Apostol Juan), kay siya miingon nga “ang pito ka ulo sa mananap
mao ang pito ka bukid, ug nga sila mao ang pito ka mga hari, ug nga ang usa kanila
mao, ug ang usa adunay. wala pa moabot”. Siya miingon, usab, nga “ang mapintas
nga mananap” mao ang ikawalo, ug sa pito, ug uban pa uban sa tanan nga iyang
gisulti hangtud sa katapusan sa kapitulo.



Walay usa niini ang masabtan gawas sa mga tawo (nga nagbasa niini nga mensahe
gikan kang Jesus) nga adunay espirituhanong kahulogan (kini mao ang kon sa unsang
paagi ang mga anghel sa langit makasabut sa mensahe sa Dios) gikan sa Ginoo. Mao
kini, kung unsa ang gipasabut sa "kaalam" sa hunahuna sa simbolikong paagi (nag-
ingon si Jesus nga kini nga mensahe alang niadtong nagsunod Kaniya ug nakasabut sa
mga pulong sa Agalon).

Ang interpretasyon (unsay gipasabot niini nga bersikulo sa Bibliya) nga gihatag sa
(mensahero) nga anghel gibutang sa termino sa natural nga pagbati (mga butang nga
makita sa kalibutan alang sa mga tawo nga nagpuyo niini nga kalibutan aron
makasabut sa mensahe sa Dios) ug dili ang espirituhanong kahulogan (kini mao ang
kon sa unsang paagi ang mga anghel sa langit makasabut sa mensahe sa Dios)
tungod kay ang natural nga pagbati (mga butang nga makita sa kalibutan alang sa
mga tawo nga nagpuyo niini nga kalibutan nga makahimo sa pagsabut sa mensahe sa
Dios) mao ang pundasyon (sama sa usa ka panimalay. gitukod diha sa mga bloke sa
semento), nga adunay suludlan, ug salipdanan sa espirituwal ug langitnong mga
sentido niini (natago sulod sa natural nga diwa mao ang espirituwal nga diwa
samtang ang mga manulonda sa langit nagbasa sa mga mensahe ni Jesus gikan sa
Bibliya). Busa ang mga interpretasyon (unsay gipasabot sa mga bersikulo sa Bibliya)
sa ubang dapit sa Pulong (Bibliya) gihatag usab sa termino sa natural nga diwa (mga
butang nga makita sa kalibotan para sa mga tawo nga nagpuyo niining kalibotana
aron masabtan ang mensahe sa Diyos), nga sa gihapon dili masabtan (aron hingpit
nga masabtan ang mga mensahe sa Dios) nga walay espirituhanong kahulogan
(natago sulod sa natural nga diwa mao ang espirituhanong pagbati samtang ang mga
anghel sa langit nagbasa sa mga mensahe ni Jesus gikan sa Bibliya), ingon nga makita
sa daghang mga dapit sa mga Propeta ug usab sa mga Ebanghelyo.

“Si Jesu-Kristo sama gayod sa Diyos, nga dili makita. Siya ang panganay nga Anak,
labaw sa tanang linalang. Ang tanan gibuhat ni Jesus, ang tanan sa langit ug sa yuta,
ang tanan nga makita ug dili makita, lakip ang tanan nga gahum ug gahum, ug ang
tanan nga mga punoan ug mga awtoridad. Ang tanang butang gibuhat ni Jesus, ug
ang tanan gibuhat alang kang Jesu-Kristo. Si Jesu-Kristo mao ang una sa tanan, ug
pinaagi kang Jesus ang tanan nahiusa. Si Jesus mao ang ulo sa iyang lawas, nga
mao ang simbahan. Si Jesus mao ang sinugdan, ang unang nabanhaw gikan sa
kamatayon, aron siya labaw sa tanan. Ang Diyos mismo nalipay sa pagkinabuhi nga
bug-os diha sa iyang Anak nga si Jesu-Kristo.” (Colosas 1:15-19 )

**********

Pinadayag Kapitulo 17 Bersikulo 10. “Ug sila mao ang pito ka mga hari. Ang lima
nangahulog na, ang usa mao karon, ang usa wala pa moabut; kong moanhi na siya,
kinahanglan nga magapadayon siya sa hamubo nga panahon.”

"Ang pito ka mga ulo mao ang pito ka mga bukid nga gilingkoran sa babaye. Sila
usab mao ang pito ka mga hari." Kini nagsimbolo (nagpasabot) sa Balaang mga
butang ug mga kamatuoran diha sa Pulong diin ang Romano Katoliko nga relihiyon
natukod, sa kadugayan gilaglag ug sa katapusan gipasipalahan (sa dihang kini nga



relihiyon naporma kini nagsugod uban sa maayong mga tumong apan sa ngadto-
ngadto kini dali nga naunlod ug sila nakasala. batok sa sagradong balaang mga
kamatuoran nga makita sa Bibliya ug wala magtagad sa mga sugo ni Jesus).

Sanglit ang “skarlata nga mananap” nagsimbolo (nagkahulogan) sa Pulong (Balaan
nga Bibliya), ug busa ang “mga ulo” niini nagsimbolo sa mga hiyas sa gugma ug mga
kamatuoran sa kaalam diha niini (tanang bililhong mga saad ug mga panalangin nga
nabatonan sa Ginoo alang kanato), nagsunod kini. kanang Pulong (Balaan nga Bibliya)
gihubit dinhi sama niining duha ka bahin sa mga tawo nga gipasabot sa “Babilonia” -
“kabukiran” nga nagsimbolo (nagpasabot) sa Balaang kaayo sa gugma niini (kay ang
Diyos gugma), ug “mga hari” ang Diosnong kamatuoran niini (ang Dios dili mamakak).
Kanang “bukid” nagsimbolo (nagpasabot) mga butang sa gugma (nga ang tanang
relihiyon kinahanglang adunay gugma kang Jesus) nga ang “mga hari” nagsimbolo
(nagpasabot) sa mga kamatuoran sa kaalam (nakasabot sila sa mga sugo ni Jesus ug
nagsunod sila niini). Ang usa ka "ulo" sa paghisgot sa Ginoo nagsimbolo (nagpasabot)
sa Balaanong gugma sa Diosnong kaalam sa Ginoo ug sa Balaan nga kaalam sa Iyang
Diosnong gugma (ang tanang maayo nga makita sa langit ug sa yuta iya lamang ni
Ginoong Jesu-Kristo). Ang numero nga “pito” nagsimbolo (nagpasabot) sa tanan ug
sa pagkakompleto (kini nagpasabot sa tanang kahingpitan nga makita diha kang Jesu-
Kristo), ug gibase sa balaang mga butang (tanan nga balaang mga butang nga makita
diha sa kinaiya sa atong Ginoo). Ug ang “babaye” nagsimbolo sa relihiyong Romano
Katoliko.

Busa, "ang pito ka ulo mao ang pito ka mga bukid, diin ang babaye naglingkod",
nagsimbolo (nagpasabot) sa Balaang mga butang ug mga kamatuoran diha sa Pulong
(Bibliya) diin ang Romano Katoliko nga relihiyon natukod (sa dihang kini nga relihiyon
natukod kini nagsugod. uban sa maayong mga ideya ug mga tumong apan sa
ngadtongadto kini dali nga naunlod ug sila nakasala ug dako batok sa sagradong
balaang mga kamatuoran nga makita diha sa Bibliya ug wala magtagad sa mga sugo
ni Jesus). Kana tungod kay ang tibuok Pulong (Balaan nga Bibliya) gipasipalahan (sila
nakasala ug dako batok sa sagradong balaang mga kamatuoran nga makaplagan diha
sa Bibliya ug wala magtagad sa mga sugo ni Jesus) ug nagdaot (grabe nga walay
pagtahod ngadto sa sagradong balaang mga butang diha sa Bibliya ug ilang gituis ug
gibawog ang kahulogan sa Bibliya aron kini masulti kung unsa ang ilang gusto niini)
pinaagi sa maong relihiyon (Relihiyon sa Romano Katoliko).

Morag ang “pito ka bukid” nga gilingkoran sa “babaye” nagpasabot ug Roma (sa
nasod sa Italya), tungod kay ang Roma gitukod nga “pito ka bukid”, diin kini ilado
usab. Apan bisan tuod ang Roma mao ang gipasabot, tungod kay ang Papal Throne
(diin nagpuyo ang Santo Papa) ug Curia (ang simbahan nga punoang buhatan) sa
Romano Katoliko nga relihiyon nahimutang didto, sa gihapon ang “pito ka mga
bukid” dinhi bisan pa niana nagsimbolo (nagpasabot) sa Balaang mga butang diha sa
Pulong. (nga ang Dios walay lain kondili gugma) ug mao nga sa simbahan
gipasipalahan (kini nga simbahan nag-angkon nga kini "naglingkod" sa tanang butang
nga balaan nga makita diha sa Bibliya, apan sila nakasala pag-ayo batok sa sagradong
balaang mga kamatuoran nga makita diha sa Bibliya) alang sa numero nga "pito"
midugang (nagpasabot) lamang nga adunay butang nga balaan, (apan) dinhi (niining



bersikulo sa Bibliya 10) nga adunay butang nga gipasipad-an (sila nakasala pag-ayo
batok sa sagradong balaang mga kamatuoran nga makita sa Bibliya ug wala
magtagad sa mga sugo ni Jesus), sama sa kaso sa parehas nga numero sa ubang lugar
(alang sa usa ka pananglitan sa pulong nga "pito" aron makita nimo). Busa atong
makita nga gitaho (sa Basahon sa Pinadayag) ang “pito ka espiritu sa atubangan sa
trono sa Dios” (Pinadayag 1:4); “pito ka tangkawan” uban sa Anak sa Tawo sa ilang
taliwala (Pinadayag 1:13; 2:1); “pito ka bituon” (Pinadayag 2:1; 3:1). Busa, usab, ang
“skarlata nga mananap” dinhi adunay “pito ka ulo”, ug “ang pito ka ulo mao ang
pito ka bukid” ug usab “pito ka hari”.

"Ang lima nangahulog na, ang usa mao karon, ug ang usa wala pa moabut. Ug inig-
abut niya, kinahanglan nga magpabilin siya sa mubo nga panahon." Kini sa
simbolikong paagi nagpasabot nga ang Balaang mga kamatuoran sa Pulong (ang
tanan nga gisulti ni Jesus sa Bibliya tinuod) ang tanan nalaglag (mao nga wala na sila
maglungtad niini nga relihiyon) apan kini (kini nga usa ka kamatuoran nga ilang
giangkon nga tinuod), nga ang Ginoo gihatag ang tanang awtoridad sa langit ug sa
yuta (tinuod nga naa ni Jesus ang tanang awtoridad sa langit ug yuta apan ilang
gibawog ug gituis ang maong kamatuoran alang sa ilang kaugalingong paggamit), ug
ang ikaduha (nga tinuod), nga wala pa ( adunay panahon nga ang relihiyong Katoliko
kinahanglang motubag sa hingpit niini nga kamatuoran) nga gikuwestiyon (si Jesu-
Kristo mismo ang mopadayag nga kini nga kamatuoran wala nila sundon o itudlo sa
bug-os ug sila sa tinuod naningkamot sa pagtago niini), ug kung kini mao, dili mabuhi
(sa diha nga si Jesus mangutana ngano nga kini nga kamatuoran dili tinuod kini
ibutyag ingon nga peke nga pagtulon-an), nga mao, nga ang tawo sa Ginoo mao ang
Balaan (kini tinuod nga si Jesus mao ang Dios, apan ilang gibutang si Maria labaw sa
Jesus ug nag-angkon siya ang inahan sa Dios ug daghang uban pang bakak nga mga
pagtulon-an).

Ang numero nga “lima” nagpasabot, sa simbolikong paagi, dili (ang numero) lima,
kondili ang tanan nga uban pa (ang tanang ubang kamatuoran nga makaplagan sa
Balaang Bibliya), dinhi (niining bersikulo sa Bibliya 10) ang tanang ubang Diyosnong
kamatuoran diha sa Pulong (Bibliya). (gawas sa duha ka kamatuoran sa Bibliya nga
bag-o lang natong nahisgotan ug gitan-aw sa kataposang parapo “ang usa mao na,
ug ang lain wala pa moabot”), kadtong gisimbolohan sa “mga hari” (alang sa “mga
hari” sa Bibliya nagpasabot nga si Jesus mao ang Hari sa langit ug Hari sa yuta ug nga
ang tanang butang nga iyang gimandoan mga kamatuoran ug mga kamatuoran nga
makita sa Iyang Balaang Bibliya gitawag ug “mga hari”). Para sa mga numero sa libro
sa Pinadayag, ug sa Pulong (Bibliya) sa kinatibuk-an, nagsimbolo (nagpasabot) sa
kinaiya sa mga butang (unsa ka daghan ang mga butang nga balaan ug tinuod nga
makita diha kang Hesus o peke lang ug peke nga gikan sa yawa ug impyerno) diin sila
gilakip (busa ang usa ka pulong sa Bibliya mahimong magpakita ug lainlaing mga
kahulogan ug ang kadaghanan nagpakita sa kamatuoran o bakak nga sa kahulogan
nga ilang gilakip), ingon sa makita sa mga numero nga duha, tulo, upat, unom, pito,
napulo, dose, ug usa ka gatos ug kap-atan ug upat, gipasabut kaniadto (nii nga
komentaryo sa Basahon sa Pinadayag). Busa dinhi (niining bersikulo 10 sa Bibliya),
ang numero nga “lima” nagsimbolo (nagkahulogan) sa tanan nga uban pa (ang
tanang ubang kamatuoran nga makaplagan sa Balaang Bibliya), tungod kay ang



numero nga “pito” nagsimbolo sa tanang pagkabalaan (ang pagkabalaan ug
kahingpitan. sa) sa Pulong (Bibliya), ug kita gisultihan sunod nga "ang usa mao na, ug
ang usa wala pa moabut", mao nga sa tanan (adunay duha ka kamatuoran nga
nagpabilin nga si Jesus nagpakita kang Apostol Juan niini nga bersikulo. 10) naa pay
duha (duha ka butang nga seryoso ug nanginahanglan ug sober nga konsiderasyon sa
simbahang Katoliko kay kini daotan kaayo ug sila hukman ug husayon sa ulahi).

Kini dayag gikan niini nga ang lima nga "nahulog" nagpasabot sa simbolikong paagi
nga ang tanan nga uban nalaglag (ang tanan nga uban sa mga kamatuoran nga
makaplagan sa Bibliya ilang gibaliwala niini nga relihiyon gawas niining duha).
Giingon nga "nahulog" sila, tungod kay ang gitumong mao ang "mga hari", nga
nahulog sa espada. Ang "usa mao" nagsimbolo lamang niining (usa ka) Balaanong
kamatuoran (nga gikan kang Ginoong Jesus sa langit), nga ang Ginoo (Jesus)
gihatagan sa tanang awtoridad (nga Siya lamang ang Ginoo ug Magbubuhat nga Dios)
sa langit ug sa yuta, sa sumala sa kaugalingong pulong sa Ginoo sa Mateo 28:18,

“Si Jesus miduol kanila ug miingon: Gihatag kanako ang tanang awtoridad sa langit
ug sa yuta!” (Mateo 28:18)

Kini nga usa wala malaglag, tungod kay ang mga Romano Katoliko dili makaangkon sa
ilang kaugalingon nga kamandoan (tanan nga pagmando ug gahum sa simbahan sa
yuta) sa tanan nga konektado sa simbahan ug sa Pulong (Bibliya) ug sa (bisan) langit.

"Ang ikaduhang hari nga wala pa moabut, ug nga, sa diha nga siya moabut,
kinahanglan nga magpabilin sa usa ka mubo nga panahon", nagsimbolo
(nagpasabot) sa usa ka Balaan nga kamatuoran nga wala pa gikuwestiyon (wala pa
moabut ngadto sa paghukom gikan sa Ginoong Jesus), ug nga, kung mahitabo, dili
mabuhi taliwala sa mga Romano Katoliko, nga mao, nga ang pagkatawhanon sa
Ginoo Balaan (nga si Jesus mao ang Dios). Gisultihan kita nga kini kinahanglan
magpabilin sa mubo nga panahon, tungod kay kini gihatag sa Diyos.

(kini tungod kay) Dugang pa niini, sila nag-ingon usab nga ang mga santos magahari
uban kang Kristo, ug nga si Kristo kinahanglan nga simbahon ug ang mga santos
simbahon ug simbahon. Sila nag-ingon, usab, nga si Kristo mao ang tinuod nga
kahayag, ug nga diha Kaniya sila nagpuyo ug takus sa Iyang merito, ug uban pang
susama nga mga butang nga naglakip sa pagka-Dios sa Iyang pagkatawhanon (nga si
Jesus mao ang Dios).

**********

Pinadayag Kapitulo 17 Bersikulo 11. “Ug ang mananap nga mapintas, nga mao siya
kaniadto, ug dili karon, kana usab mao ang ikawalo, nga ila sa pipito, ug moadto
siya sa pagkawala.”

“Ug ang mananap nga mapintas nga kaniadto, ug dili karon, mao ang ikawalo, ug iya
sa pito, ug moadto sa pagkalaglag.” Kini sa simbolikong paagi nagpasabot nga ang
Pulong (Bibliya), sama sa nahisgotan na, mao ang Diosnong kaayohan mismo ug



Balaan nga kamatuoran (ang tanan nga maayo ug tinuod makaplagan diha kang Jesu-
Kristo ug si Jesus mao ang Pulong (Bibliya), ug nga kini gikuha gikan sa mga laygo ug
ordinaryong mga tawo sa pagpugong sa mga pagpasipala sa Romano Katoliko nga
herarkiya ug mga mananapaw niini gikan sa pagpakita, ug ang mga tawo sa
pagtalikod sa maong asoy (sa 1943 ang komon nga mga tawo gitugotan sa pagbasa
sa Bibliya, apan bisan karon kini dili kaylap nga gihisgutan o gihisgutan sa simbahan
serbisyo).

“Siya nga walay gugma walay kahibalo sa Diyos, tungod kay ang Diyos gugma. Ug
ang gugma sa Dios gipadayag kanato sa dihang gipadala niya ang iyang bugtong
nga Anak nganhi sa kalibotan aron kita makabaton ug kinabuhi pinaagi kaniya. Ug
kini mao ang gugma, dili nga kita nahigugma sa Dios, kondili nga siya nahigugma
kanato, ug nagpadala sa iyang Anak aron mahimong halad alang sa atong mga
sala.” (1 Juan 4:8-10)

**********

Pinadayag Kapitulo 17 Bersikulo 12. “Ug ang napulo ka mga sungay nga nakita mo,
mao ang napulo ka mga hari, nga wala pa makadawat sila ug gingharian; apan
nagadawat sila ug pagbulot-an, ingon sa mga hari sa usa ka takna, kauban sa
mananap nga mapintas.”

(Niining panahona sa panahon sa pagpatin-aw sa mga panan-awon nga nakita ni
Apostol Juan gipatin-aw ug unsa ang ilang gipasabut. Kay ngadto sa Apostol ngadto
sa mga tawo sa simbahan sa yuta iyang dad-on kini nga mensahe balik ngadto sa.
Kini mahimong makalibog sa pagsabut Kining tanang katingad-an nga mga butang
nakita ni Juan.Si Jesus sama sa usa ka buotan ug mahigugmaong amahan nga
nagpatin-aw sa mga leksyon sa kinabuhi ngadto sa Iyang mga anak.Dinhi Iyang
gisaysay ang mga rason ngano nga Iyang gibuhat ang mga butang nga Iyang
gibuhat.Siya dili usa ka dautan, masuk-anon ug mapanimaslon nga Dios nga
naghandum lamang sa pagpanimalos sa mga tawo ug sa pagtambog kanila ngadto sa
impyerno.Kay Siya mao ang kaatbang niana. Siya mao ang putli nga gugma ug putli
nga balaan nga kamatuoran ug Siya nahigugma sa tanan ug buot lamang sa
pagpanalangin sa mga tawo ug sila makig-uban Kaniya sa Iyang langitnong pamilya .)

(Atong gamiton dinhi isip teksto ang laing komentaryo sa Bibliya ni Emanuel
Swedenborg nga gitawag ug “Apocalypse Explained” (o “Revelation Explained”) nga
mas detalyado ug kahulogan sa Basahon sa Pinadayag nga makita sa kataposan sa
Balaang Bibliya)

(Bersikulo 12 mipadayon) Ug “ang napulo ka sungay nga imong nakita mao ang
napulo ka hari”. Nga kini nagpasabot (nagpasabot) sa gahum sa mga kamatuoran sa
Pulong (nga si Jesu-Kristo lamang ang makaluwas ug dili sa usa ka Santo Papa),
makita gikan sa kahulogan (kahulogan) sa "mga sungay", nga nagpasabot sa gahum
sa kamatuoran (lamang ang gahum. ni Jesu-Kristo makabanhaw sa mga tawo gikan
sa mga patay ngadto sa kinabuhing dayon sa langit ug dili sa usa ka Santo Papa);
adunay "napulo ka sungay", tungod kay (sa pulong) "napulo" nagpasabot



(nagpasabot sa Biblia) daghang mga tawo ug daghan usab nga mga butang, usab ang
tanan nga mga tawo ug ang tanan nga mga butang (pananglitan adunay "Napulo ka
mga sugo" nga nagpasabut nga sila adunay tanan. ang mga butang alang sa usa ka
tawo nga magpuyo ug maayong kinabuhi sa langit ug sa yuta).

Busa (mao nga sa dihang kita moingon) pinaagi sa “napulo ka sungay”, sa dihang
gisulti bahin sa mga kamatuoran sa Pulong (Bibliya), gipasabot ang tanang gahom
(ang gahom lamang ni Jesu-Kristo ang makabanhaw sa mga tawo gikan sa mga patay
ngadto sa kinabuhing dayon sa langit ug dili usa ka Papa). Ug gikan sa kahulogan
(kahulogan) sa "napulo ka mga hari", ingon nga nagpasabot sa mga kamatuoran sa
Pulong (Bibliya) ug gikan didto sa simbahan (kini nga mga kamatuoran gikan sa
Bibliya gigamit sa pagtukod sa usa ka simbahan sa yuta).

Niining tulo ka mga bersikulo (12,13,14), ug usab sa mga bersikulo 16 ug 17, ang
gipasabot (nagkahulogan) sa “napulo ka sungay” sa mananap gipatin-aw, nga mao,
kadtong Balaang mga kamatuoran (tanang bililhong mga saad sa ang Bibliya), nga
gipasipalahan sa Babilonyanhong nasod (ang relihiyong Romano Katoliko) (sila
nakasala ug dako batok sa sagradong balaang mga kamatuoran nga makaplagan sa
Bibliya ug wala magtagad sa mga sugo ni Jesus), ang pangulo (ang labing daotang
mga butang nga ilang nahimo) nga mao, nga (lamang) ang Ginoo (Jesus) adunay
gahum sa langit ug sa ibabaw sa yuta (ang gahum lamang ni Jesu-Kristo ang
makabanhaw sa mga tawo gikan sa mga patay ngadto sa kinabuhing dayon sa langit
ug dili sa usa ka Santo Papa), ug nga ang Pulong (Balaan). Bibliya) lamang ang balaan
ug Dios (ang tanan nga makita sa Balaang Bibliya gikan kang Jesus ug mao si Jesus).

Kay kining duha ka kamatuoran (ang gahum lamang ni Jesu-Kristo ang makabanhaw
sa mga tawo gikan sa mga patay ngadto sa kinabuhing walay kataposan sa langit ug
dili usa ka Santo Papa ug ang tanan nga makita sa Balaang Bibliya gikan kang Hesus
ug dili bakak) naghimo sa simbahan sa Ginoo mismo dinhi sa yuta (lamang Si Jesu-
Kristo mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta ug dili usa ka Santo Papa sa relihiyong
Katoliko); ang simbahan kay usa ka simbahan gikan sa pagsimba sa Ginoo (usa ka
mahigugmaong kasingkasing ngadto kang Jesus) ug ang pagbasa sa Pulong (nagtuo
sa tanang bililhong mga saad ni Jesus nga makita sa Bibliya). Kay ang Ginoo nagbag-o
(nagtudlo) sa mga tawo ug ang Pulong (Bibliya) nagtudlo kon sa unsang paagi sila
magkinabuhi (sila magkinabuhi sa Diyosnong kinabuhi dinhi sa yuta ug mag-andam
sa ilang kaugalingon alang sa kinabuhing dayon sa langit diha sa dakong pamilya sa
Diyos), aron sila mabag-o. pinaagi sa Ginoo (sila gibansay sa Ginoo Mismo kon
unsaon pagbuhat niini). Kon, busa, kining duha ka kamatuoran (ang gahum lamang ni
Jesu-Kristo ang makabanhaw sa mga tawo gikan sa mga patay ngadto sa kinabuhing
dayon sa langit ug dili usa ka Santo Papa ug ang tanan nga makita sa Balaang Bibliya
gikan kang Jesus ug dili bakak) dili ilhon (ayaw ilha). motuo nga sila tinuod) ug
madawat (ayaw magkinabuhi nga diosnon nga mga kinabuhi nga makapahimuot sa
Ginoo), ang simbahan mismo kinahanglan malaglag (kon kana nga mga butang dili
mahitabo nan ang tinuod nga simbahan wala na maglungtad sa yuta); kay niining
duha ka kamatuoran (ang gahum lamang ni Jesu-Kristo ang makabanhaw sa mga
tawo gikan sa mga patay ngadto sa kinabuhing dayon sa langit ug dili sa usa ka Santo
Papa ug ang tanan nga makita sa Balaang Bibliya gikan kang Jesus ug dili sa bakak)



ang simbahan natukod (sa kamatuoran. si Jesus lamang ang Ginoo ug Hari sa mga
Hari).

Busa kini (tungod niini nga rason) nga nahitabo (nga kon ang tinuod nga simbahan
dili na maglungtad dinhi sa yuta) sa Ginoo sa Diosnong Providence (si Jesus naghimo
ug usa ka paagi nga ang tinuod nga simbahan ni Jesukristo mabuhi sa yuta), nga ang
pipila ka simbahan mibulag sa ilang kaugalingon (dili sila ganahan sa ilang nakita kon
sa unsang paagi ang Katolikong simbahan nagtrabaho kay kini dili tinuod nga
kamatuoran sa Bibliya) gikan sa (ug sa) Babilonyanhong simbahan (ang Romano
Katolikong relihiyon); kini (bag-ong mga simbahan nga mitungha aron sa pagbulag
gikan sa Katoliko nga simbahan) miila (kining mga bag-ong mga tawo nga mibiya sa
Katoliko nga simbahan) nag-ingon nga ang Diosnong gahum sa Ginoo ibabaw sa
langit ug sa yuta nga mahimong katumbas sa gahum sa Dios nga Amahan (nga si
Jesus mao ang Dios), ug usab ang hiyas (nagtuo sila nga ang Bibliya mao ang
inspiradong Pulong sa Diyos) Balaanong pagkabalaan sa Pulong (Bibliya) lamang (ang
gahom lamang ni Jesu-Kristo ang makabanhaw sa mga tawo gikan sa mga patay
ngadto sa kinabuhing dayon sa langit ug dili sa usa ka Santo Papa ug sa tanang
butang nga makita. sa Balaang Bibliya gikan kang Hesus ug dili bakak). Gitagana kini
sa Ginoo, aron ang Simbahang Kristiyano sa Europe mapukan sa hingpit (kay ang
relihiyong Romano Katoliko niadtong panahona nagkontrolar sa tanang relihiyong
Kristiyano didto). Nga kining mga butanga gipasabot (gipasabot) sa “napulo ka
sungay” nga mao ang “napulo ka hari” makita gikan sa mosunod (ang mga panan-
awon nga nakita ni Apostol Juan padayon nga ipasabut sa mensaherong anghel).

“Ug wala pa makadawat sa gingharian; apan makadawat sila ug gahom ingong mga
hari sa usa ka takna uban sa mananap.” Nga kini nagpasabot (nagpasabot) uban
niadtong wala moila sa gahum sa Ginoo ibabaw sa langit ug yuta nga ibalhin ngadto
sa tawo (sila nagdumili sa pagtuo nga ang Santo Papa nagkontrolar sa tanang gahum
sa langit dinhi sa yuta), ug kinsa mipasangil sa Balaan nga pagkabalaan ngadto sa ang
Pulong (ang awtoridad ug kabalaan niining libroha ang Bibliya nagagikan kang Jesu-
Kristo lamang), ug dili ingon niana sa mga mando (mga sugo) sa Santo Papa (wala sila
motuo nga ang Santo Papa gihatagan ug gahom ibabaw sa simbahan sa yuta), dayag
(kini makita gikan sa) gikan sa kahulogan (ang kahulogan) sa "mga hari", nga
nagpasabot (nagpasabot) sa mga kamatuoran sa Pulong (ang pagdayeg kang Jesus
alang sa tanan Niyang bililhong mga saad); sa niini nga kaso kadtong duha ka nag-
unang kamatuoran nga gitagad sa mga bersikulo nga nag-una lang (ang gahum
lamang ni Jesu-Kristo ang makabanhaw sa mga tawo gikan sa mga patay ngadto sa
kinabuhing dayon sa langit ug dili usa ka Santo Papa ug ang tanan nga makita sa
Balaang Bibliya gikan kang Jesus ug dili usa ka bakak); ug gikan sa kahulogan
(kahulogan) sa "gingharian", nga nagpasabot (nagpasabot) sa simbahan, niini nga
kaso ang simbahan nga gitawag og Babylon (ang Romano Katoliko nga relihiyon), diin
kadtong duha ka kamatuoran (ang gahum lamang ni Jesu-Kristo ang makapadako sa
mga tawo. gikan sa mga patay ngadto sa kinabuhing dayon sa langit ug dili usa ka
Santo Papa ug ang tanan nga makita sa Balaang Bibliya gikan kang Jesus ug dili bakak)
gipasipalahan (kini nga relihiyong Romano Katoliko nakasala pag-ayo batok sa
sagradong balaang mga kamatuoran nga makita sa Bibliya ug wala magtagad sa mga
sugo ni Jesus); ug bisan pa niadtong kinsa [ania dinhi gipasabot] sa “mga hari” nga



wala pa makadawat ug “gingharian”, wala sila gipasipalahan (sila husto sa ilang
gisulti), apan nadawat (sila nagtuo nga ang Bibliya mao ang inspiradong kamatuoran.
sa Ginoo); ug gikan sa kahulogan sa "usa ka takna", nga nagpasabot (nagpasabot) sa
pipila ka bahin. Kay pinaagi sa "takna", diha sa Pulong (Bibliya), ingon nga pinaagi sa
(pulong) "mga panahon" sa kinatibuk-an (mga butang nga buhaton sa usa ka orasan
o oras) ug sa partikular, gipasabut (mao nga kini nagpasabut) usa ka butang (dinhi sa
kini nga bersikulo usa ka simbahan) bahin sa kalidad sa kahimtang niini (giunsa nila
pagbasa ang Bibliya ug gisunod ba nila ang mga sugo ni Jesus?). Dinhi, busa, pinaagi
sa "usa ka takna" nagpasabot sa usa ka bahin, sa ingon, nga sila naghari sa gamay
nga bahin uban sa babaye, ang bigaon. Gikan niini nga mga obserbasyon, busa, kini
nga pagbati miresulta, nga kining duha ka nag-unang mga kamatuoran sa simbahan,
nga mao, nga ang gahum sa Ginoo ibabaw sa langit ug ibabaw sa simbahan, sa ingon
niini, sa ibabaw sa mga kalag sa mga tawo sa pagluwas kanila, gibalhin ngadto sa usa
ka tawo, ug nga ang pulong sa Santo Papa adunay managsamang gahum ug kabalaan
sa Pulong (mga sugo ni Jesus sa Biblia), wala giila (kini nga mga tawo nga mibiya sa
Romano Katoliko nga relihiyon wala motuo nga ang Romano Katoliko nga Papa mao
ang nagrepresentar ni Jesus Si Kristo dinhi sa yuta), sa ingon dili gipasipalahan (sila
moingon sa ilang mga dila nga si Jesu-Kristo lamang ang Ginoo sa langit ug sa yuta).
Nga kini nga diwa (o kahulogan niini nga bersikulo) anaa nianang mga pulonga
(niining bersikulo sa Bibliya) mahimong tin-awng makita gikan sa mosunod, nga mao,
nga ilang itugyan ang ilang gahom ngadto sa mananap, nga pinaagi niini gipasabot
nga sila magpasidungog. Balaan nga pagkabalaan sa Pulong (nagtuo sila ug nagsunod
sa mga sugo ni Jesus nga makita sa Bibliya). Usab nga ang Cordero makig-away uban
kanila (tungod kay sila misunod kang Jesus ug mituman sa Iyang mga sugo ang Ginoo
motabang kanila sa pagbulag niining bakak nga relihiyon), ug nga ang Cordero (Jesus
ang Manluluwas sa kalibutan) mobuntog kanila (bisan unsa nga pagsulay sa Ang
relihiyong Romano Katoliko sa pagpahunong niini nga simbahan nga nagsunod kang
Jesus ug ang Iyang mga sugo mahimong walay gahom), diin gipasabot (nagpasabot)
nga ilang ilhon nga ang Ginoo adunay gahom sa pagluwas (si Jesu-Kristo lamang ang
Manluluwas sa kalibotan ug dili ang Papa); sa ingon, kana nga kamandoan sa langit,
sa simbahan, ug sa mga kalag sa mga tawo iya sa Ginoo (si Jesus lamang ang Ginoo sa
mga Ginoo ug Hari sa mga Hari), ug dili sa Papa (sa relihiyong Romano Katoliko).

Tungod kay sa gawas sa mga gingharian sa Babylon (diin ang Romano Katoliko nga
relihiyon) adunay mga simbahan nga naghatag sa tanan nga gahum sa pagluwas
ngadto sa Ginoo (Siya lamang ang Manluluwas sa kalibutan), ug walay usa ngadto sa
Santo Papa (kini nga mga tawo nga mibiya sa Ang relihiyong Romano Katoliko dili
motuo nga ang Romano Katoliko nga Papa mao ang nagrepresentar ni Jesu-Kristo sa
yuta), ug miila sa Pulong (Bibliya) lamang nga mahimong Balaan (ang Balaang Bibliya
mao ang ilang giya sa kaalam ug pagsabot sa gingharian sa Ginoo), ug bug-os nga
mipahawa gikan sa dominyo sa papa (sila nagdumili sa pagtuo nga ang Santo Papa
adunay tanang gahum sa simbahan sa yuta), ug gikan didto gitawag nga mga
Protestante ug Reporma, busa kini sila usab gitagad niini nga kapitulo (17). Kay sila
mao kadtong gikaingon, “nga ilang dumtan ang bigaon, ug himoon siyang biniyaan
ug hubo, ug lamyon usab nila ang iyang unod, ug sunogon siya sa kalayo, ug kinsay
magahatag sa ilang gingharian ngadto sa mananap” (bersikulo 16 ug 17). Apan



bahin niadtong atong hisgotan karon (kini nga mga bersikulo ug topiko sa Bibliya
hisgotan pa sa ulahi).

**********

Pinadayag Kapitulo 17 Bersikulo 13. “Kini sila may usa ka hunahuna, ug igahatag
nila ang ilang gahum, ug ang ilang pagbulot-an sa mananap nga mapintas.”

Bersikulo 13. “Kini sila adunay usa ka hunahuna, ug igahatag nila ang ilang gahum
ug pagbulot-an ngadto sa mananap nga mapintas”, nagpasabot (nagpasabot) nga
sila (Kining bag-ong simbahan nga mibulag sa relihiyong Romano Katoliko) miila nga
nagkahiusa (sila tanan nagkauyon) nga ang kagamhanan ug ang pagmando sa
simbahan kay pinaagi lamang sa Pulong (pinaagi sa Balaang Bibliya ug sa mga sugo
nga gisulti ni Jesus niini). Pinaagi sa "adunay usa ka hunahuna" nagpasabot sa pag-ila
sa nagkahiusa; pinaagi sa "paghatag ug gahum ug pagbulot-an sa mananap"
gipasabot (nagpasabot) sa pag-ila sa gobyerno ug kamandoan sa simbahan ngadto sa
Pulong (si Jesus lamang ang Ginoo sa mga Ginoo ug Hari sa mga Hari ug ang bugtong
lider sa Kristohanong simbahan). Ang rason nga ang gobyerno ug ang pagmando sa
simbahan gipasabot, tungod kay ang Pulong (Bibliya), ug busa ang simbahan, gitagad.
Gikan niining mga butanga kini dayag (mapakita), nga pinaagi sa "kini sila adunay
usa ka hunahuna, ug naghatag sa ilang gahum ug pagbulot-an ngadto sa mananap
nga mapintas," gipasabut (nagpasabot) nga sila nagkahiusa sa pag-ila (sila tanan
nagkauyon) nga ang gobyerno ug ang kamandoan sa ibabaw. ang simbahan kay
pinaagi lamang sa Pulong (pinaagi sa Balaang Bibliya ug sa mga sugo nga gisulti ni
Jesus niini). Ilang giila nga ang Santo Papa mao ang ulo sa simbahan (kadaghanan sa
mga simbahan sa Kristiyano adunay usa ka lider), apan sila nag-ingon nga ang iyang
gobyerno ug pagmando sa simbahan dili sama sa ulo sa lawas (si Jesus lamang ang
nagmando sa tanan nga mga Kristiyano. mga simbahan sa yuta), apan sama sa usa ka
supremo sa lawas nga wala nagmando ug nagdumala gikan sa iyang kaugalingon (kini
nga mga bag-ong simbahan nag-ingon nga ang usa ka tawo wala’y awtoridad sa
pagmando sa Kristohanong mga simbahan sa yuta), apan gikan sa Diyos pinaagi sa
Pulong (ang Balaan nga Biblia naglangkob sa tanang mga sugo ug mga pagtulun-an
gikan ni Ginoong Jesus nga kinahanglan sundon sa simbahan sa yuta); ug nga kini
kinahanglan nga pagatumanon. Tungod niini nga ang interpretasyon sa Pulong
(Bibliya) dili iya sa iyang (usa ka tawo) nga arbitraryong determinasyon lamang (dili
sa bisan unsa nga kining usa ka tawo nga lider mosantop sa iyang hunahuna), sama
sa nahitabo (sama sa Romano Katoliko nga relihiyon kini. kinahanglan sundon);
tungod kay sa ingon ang Diosnong awtoridad sa Pulong (Bibliya) gituis (ilang giusab
ang kahulogan ug mga pulong ni Jesus) ug mawala (ug pinaagi sa pagbuhat niini si
Jesus mobiya niini nga simbahan tungod kay sila dili motuman sa mga pulong nga
Iyang gisulti).

**********

Pinadayag Kapitulo 17 Bersikulo 14. “Makiggubat kini sila batok sa Cordero, ug
pagadaugon sila sa Cordero kay siya mao ang Ginoo sa mga ginoo ug ang Hari sa



mga hari; ug ang mga kauban niya mga tinawag, ug mga pinili, ug mga
matinumanon.”

(Bersikulo 14) “Kini sila makig-away sa Kordero, ug ang Kordero makabuntog
kanila”. Nga kini nagpasabot (nagpasabot) nga sila adunay usa ka sangka uban
niadtong gipasabot sa “bigaon” (Babylon o sa Romano Katoliko nga Simbahan)
mahitungod sa pagkabalaan (pagkabalaan) sa Pulong (Balaan nga Bibliya), ug sa
gahum sa Ginoo sa pagluwas sa mga tawo (Si Jesukristo lamang ang Manluluwas sa
Kalibutan); ug nga ang Ginoo (Jesus) moluwas (moluwas kanila gikan niining bakak
nga relihiyon) niadtong kinsa andam nga magtultol kaniya pinaagi sa Pulong (Balaan
nga Bibliya), ug dili pinaagi sa “babaye”, “sa bigaon” (sila nagdumili sa pagtuo nga
ang simbahang Katoliko gihatagan ug bisan unsang gahum sa Kristohanong simbahan
sa yuta) - kini makita gikan sa kahulogan sa "pakig-away sa Kordero", nga
nagpasabot (nagpasabot) nga adunay panagbingkil (sila nagdumili sa pagtuo)
mahitungod sa pagkabalaan. sa Pulong (nga ang Balaang Bibliya mao ang inspiradong
Pulong ni Ginoong Jesus), ug mahitungod sa gahum sa Ginoo sa pagluwas sa mga
tawo (nga si Jesu-Kristo lamang ang Manluluwas sa Kalibutan). Alang sa mga
nakiglantugi bahin niining mga butanga (ilabi na niining duha ka butang) nakig-away
sa Ginoo (nag-insistir sila nga husto sila), apan dili batok sa Ginoo (kay "si Jesu-Kristo
mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kahangturan" wala siya magbag-o),
kay ang Ginoo mao ang Pulong (Siya ang tanan nga anaa sa sulod sa Balaang Bibliya),
ug ang Ginoo (Jesus) mao ang kaluwasan (Siya lamang ang Manluluwas sa kalibutan)
- ug gikan sa kahulogan sa, "ug ang Kordero makabuntog kanila", nga nagpasabot
(nagpasabot) nga Siya (Jesus) moluwas (moluwas kanila gikan niining bakak nga
relihiyon) niadtong (mga sumusunod sa Katoliko nga relihiyon) kinsa andam nga
tudloan ug gigiyahan Niya pinaagi sa Pulong (ilang gibasa ug nakita ang mga sugo sa
ang Ginoong Hesus sa Balaang Bibliya ug gusto nga tumanon ug sundon sila ug dili
ang mga sugo sa usa ka Santo Papa). Nga kini sila mao ang gibuntog sa Ginoo (wala
sila pugsa ni Jesus sa pagsunod Kaniya apan gitabangan niya ang mga nagbuhat),
makita sa nagsunod niini nga bersikulo, nga "ang uban Kaniya gitawag ug gipili, ug
matinud-anon."

Kining tanan anaa sa mga gingharian nga sakop sa kamandoan sa papa nga nagtawag
lamang sa Santo Papa nga Ulo sa Simbahan, ug dili sa ingon niana nga diwa nga usa
ka vicar (ang Papa wala magrepresentar ug magmando gikan sa awtoridad sa langit
kondili kabahin lamang sa laing Kristohanon. simbahan sa yuta) aron ibutang siya sa
dapit sa Ginoo dinhi sa kalibutan, uban ang gahum sa pag-abli ug pagsira sa langit
kung gusto, tungod kay kini nga gahum Balaan (Si Jesu-Kristo lamang ang Ginoo sa
mga Ginoo ug Hari sa mga Hari ug ang bugtong lider sa Kristohanong simbahan sa
yuta), nga dili mabalhin sa bisan kinsa nga tawo (kini nga gahum iya ni Jesu-Kristo
lamang nga mao ang "Kordero" ug dili sa usa ka binuhat nga tawo), usab, nga kini dili
gitugot alang sa Santo Papa. sa pag-usab sa balaang mga butang sa Pulong (Balaan
nga Biblia), ug pag-isyu ug bag-ong mga mando nga dili mouyon niini (nga ang
Balaang Bibliya mao ang inspiradong Pulong ni Ginoong Jesus lamang ug nga si Jesu-
Kristo lamang ang Manluluwas sa Kalibutan). Kini sila (nga mibiya sa Romano
Katolikong Relihiyon) nga gipasabot dinhi.



“Kay siya mao ang Ginoo sa mga ginoo, ug Hari sa mga hari.” Nga kini nagpasabut (o
nagpasabut) tungod kay ang "Ginoo" (Jesu-Kristo) mao ang Maayo sa iyang
kaugalingon ug ang Kamatuoran mismo (kay ang Dios gugma ug wala gayuy
kangitngit diha Kaniya ug dili Siya makabakak), ug gikan didto makagagahum sa
tanan (kay labaw pa Kaniya didto. walay laing dios), dayag gikan niini, nga ang
"Ginoo" (Jesus) gitawag nga "Ginoo" gikan sa Diosnong kaayohan (kay ang Dios
gugma), ug "Hari" gikan sa Diosnong kamatuoran (Siya dili mamakak).

“Ug sila nga uban kaniya, gitawag, ug pinili, ug matinumanon.” Nga kini nagpasabot
(nagpasabot) nga kadtong (nga nagsunod sa mga sugo ni Jesus) nga nahigugma sa
Ginoo (ang una ug labing importante nga sugo), nahigugma sa silingan (ang ikaduha
nga labing importante nga sugo), ug (naa) sa ang pagtoo sa gugmang putli, anaa sa
kamatuoran mahitungod sa Diosnong gahum sa Ginoo (sila nagsugid ug nag-ingon
nga si Jesu-Kristo lamang ang Ginoo sa mga Ginoo ug Hari sa mga Hari), ug
mahitungod sa Balaan nga pagkabalaan sa Pulong (ang Bibliya mao ang balaan nga
mensahe gikan sa Dios ngadto sa ang simbahan sa yuta); Kini makita gikan sa
kahulogan sa "gitawag", sa diha nga pinaagi sa Ginoo (kay ang Dios gugma ug nga
siya sa kanunay "nagtawag" sa tanan nga mga tawo sa yuta sa pagpahimuot kaniya
sa paghigugma balik,)

“Busa higugmaon nato ang Dios: kay ang Dios unang nahigugma kanato.” (1 Juan
4:19)

nga nagpasabot niadtong (nga nagsunod sa mga sugo ni Jesus) nga nahigugma sa
Ginoo (ang una ug labing importante nga sugo); ug gikan sa kahulogan sa "pinili",
nga nagpasabot (nagkahulogan) niadtong nahigugma sa isigkatawo (ang ikaduha nga
labing importante nga sugo) ug gikan sa kahulogan (nagkahulogan) sa "matinud-
anon", nga nagpasabot (nagkahulogan) niadtong (nagsunod) ang mga sugo ni Jesus)
nga anaa sa pagtuo sa gugmang putli (sila nahigugma ug gustong motabang sa
silingan tungod kay si Jesus nagsugo kanila sa pagbuhat sa ingon). Nga kini gipasabot
sa “gitawag”, “pinili”, ug “matinumanon”, dayag gikan sa Pulong (Bibliya), diin ang
“gitawag”, “pinili”, ug “matinumanon” gihisgotan (gihisgotan); ug gikan niini (makita
nato ang espirituhanong kahulogan niini nga bersikulo nga didto sa langit), nga ang
mga manolonda sa ikatulong langit, nga nahigugma sa Ginoo, gitawag nga "gitawag";
ang mga manolonda sa ikaduhang langit, nga nahigugma sa isigkatawo, gitawag nga
“pinili,” ug ang mga anghel sa unang langit, nga anaa sa pagtuo sa gugmang putli
(sila nahigugma ug gustong motabang sa silingan tungod kay gisugo sila ni Jesus sa
pagbuhat sa ingon), ginganlan og “matutom.”

Karon tungod kay diha sa simbahan sa Ginoo (Jesus) dinhi sa yuta (kadtong tinuod
nga nagsunod kang Jesus ug mituman sa Iyang mga sugo) adunay mga (sa simbahan
sa Ginoo dinhi sa yuta) nga anaa sa ikatulo (“gitawag”), sa ikaduha (“pinili”), ug sa
unang langit (“matinud-anon”) (ang simbahan sa yuta adunay mga tawo nga
mahisakop niadtong tulo ka lebel sa langit diin nagpuyo ang mga anghel), ug kinsa
busa, human sa kamatayon (human sila mamatay ug mobiya). niini nga kalibutan),
nahimong mga manolonda niadtong (tulo ka) langit, busa kini mao, nga pinaagi sa
"gitawag", ang "pinili", ug ang "matinud-anon" mao ang tanan nga (sa Kristohanong



kalibutan) sa mga gingharian ubos sa kamandoan. sa Santo Papa (nga nagpuyo sa usa
ka kalibutan diin ang dominanteng Kristiyano nga relihiyon mao ang Romano
Katoliko nga relihiyon) kinsa nagpasidungog (sila nagsugid lamang) ngadto sa Ginoo
(Jesu-Kristo) ang gahum sa pagluwas sa mga tawo (nga si Jesu-Kristo lamang ang
Manluluwas sa Kalibutan ug naghatag ug kinabuhing dayon), ug sa Pulong (Balaan
nga Bibliya) lamang ang Balaan nga pagkabalaan (kini balaan ug tinuod) ug
inspirasyon (kini naglangkob sa tanang pre mga saad ni Jesus); ug niining duha ka
kinahanglanon (hinungdanon kaayo nga mga kamatuoran) mobiya gikan sa (sila
mibiya sa Romano Katoliko nga relihiyon ug) sa puli nga awtoridad sa Santo Papa
(kining bag-ong simbahan sa yuta nagdumili sa pagdawat sa mga balaod ug ang-ang
sa usa ka Santo Papa ug misunod sa Ginoong Jesus. Si Kristo lamang “Kay siya mao
ang Ginoo sa mga ginoo, ug Hari sa mga hari.”).

**********

Pinadayag Kapitulo 17 Bersikulo 15. “Ug nagaingon siya kanako: Ang mga tubig nga
hingkit-an mo, nga ginalingkoran sa bigaon mao ang mga katawohan, ug mga
panon sa katawohan, ug mga nasud, ug mga sinultihan.”

”Unya siya miingon kanako: Ang mga tubig nga imong nakita, diin nagalingkod ang
bigaon, mao ang mga katawohan ug mga panon sa katawohan, mga nasud ug mga
pinulongan”. (ang mensaherong anghel nagpadayon sa pagsulti kang Apostol Juan sa
kahulogan sa tanang mga panan-awon nga iyang gipakita) Kini simbolikong gipasabot
nga ubos sa pagmando sa papa (ang pagmando sa usa ka Santo Papa), apan
nasakpan sa lain-laing mga paagi sa sinaw nga relihiyon (nagsagol sa daotang basura.
uban sa putli nga mga tubig sa Bibliya-Pulong) ug gipasipad-an (nga walay pagtahod
ngadto sa sagrado ug balaan nga Bibliya) nga mga kamatuoran sa Pulong (Bibliya),
mao ang “mga tawo” sa lain-laing doktrina ug disiplina (sila nag-ingon nga sila sa
Romano Katoliko relihiyon apan gibuhat nila ang gisulti sa Santo Papa usahay oo ug
usahay dili), ug sa lain-laing relihiyon ug pagsugid niini (nagpasabot sa mga tawo sa
yuta nga nag-ingon nga nagsunod sila niini nga relihiyong Romano Katoliko apan
nagsunod niini sa lainlaing paagi).

“Ang mga tubig” nga nakita ni (Apostol) Juan diin “ang bigaon naglingkod” mao ang
“mga tubig” nga gihisgotan sa bersikulo 1 niining kapitulo (17), diin kita gisultihan,
“Ipakita ko kanimo ang paghukom sa dakong bigaon kinsa naglingkod sa daghang
tubig." “Ang mga tubig” (sa bersikulo 1 niini nga kapitulo 17) didto nagsimbolo
(nagpasabot) sa kamatuoran sa Pulong (tanang bililhong mga saad ni Jesus) nasagol
(nagsagol sa daotang basura sa putli nga tubig sa Bibliya-Pulong) ug gipasipalahan
(walay pagtahod ngadto sa sagrado ug balaan nga Bibliya).

Kini nga bersikulo (bersikulo 15) nag-ingon nga ang "mga tubig" mao ang "katawhan,
mga panon sa katawhan, mga nasud ug mga pinulongan", tungod kay kini
nagsimbolo (nagpasabot) sa tanan nga mga tawo sa lain-laing mga doktrina ug mga
disiplina (sila nag-ingon nga sila sa mga Romano Katoliko nga relihiyon apan sila
nagabuhat. unsa ang gisulti sa Santo Papa usahay oo ug usahay dili), ug sa lain-laing
mga relihiyon ug mga pagkumpisal, nga ubos sa pagmando sa papa (sila moingon nga



sila sa Romano Katoliko nga relihiyon apan ilang gibuhat ang gisulti sa Santo Papa
usahay oo usahay dili). Kay ang “katawhan” nagsimbolo (nagpasabot) sa mga tawo
nga nagpakabana sa doktrina (kon unsa ang gisulti kanila sa Romano Katolikong
relihiyon ug naningkamot sila sa pagsabot niini), “kadaghanan”, (nagpasabot) sa mga
tawo nga nabalaka sa disiplina (sila naningkamot pag-ayo sa pagsunod sa gisulti sa
relihiyon. ilang buhaton); "mga nasud", (nagpasabot sa tanan nga) mga tawo nga
nagpakabana sa relihiyon (sila naningkamot sa pagpangita sa Dios), ug "mga
pinulongan", mga tawo nga nabalaka sa pagkumpisal (kini sama sa ideya sa
relihiyosong pagtuo sa ilang kinabuhi).

Dinhi unya (sa bersikulo 15) gisultihan kita bahin sa pagdawat (kon dawaton ba nila
ang gisulti sa relihiyong Romano Katoliko) ug pagsabot sa Pulong (nasabtan ba nila
ang Balaang Bibliya ug kung unsa ang tinuod) taliwala sa tanan nga uban pa. sa mga
tawo ubos sa pagmando sa papa (mahimo ba nila nga mahibal-an ang kalainan sa
gisulti sa Santo Papa nga tinuod o nakita ba nila ang tinuod nga kamatuoran sa
Bibliya). Gisundan kini sa mga bersikulo 16 ug 17 (Kapitulo 17) mahitungod sa mga
Protestante (kadtong mibiya sa relihiyong Romano Katoliko ug mitalikod niini). Busa
sa hustong pagkahan-ay ang tanan gitagna.

Nga adunay "katawhan" ubos sa pagmando sa papa (ubos sa mga lagda sa Katoliko
nga relihiyon ug sa Santo Papa) sa lain-laing mga doktrina (“katawhan”) ug mga
disiplina (“kadaghanan”), ug sa lain-laing mga relihiyon (“nasud”) ug mga pagsugid
(“mga tawo”). (“mga pinulongan"), usa ka butang nga nahibal-an sa mga tawo; kay
kana nga relihiyon (Katoliko Romano) wala gitahud (gipakita nga pagsimba) sa
samang paagi sa lain-laing mga gingharian (ang lain-laing mga nasud sa yuta
mahimong motahud ug mohigugma sa Katoliko nga relihiyon o sila mahimong
hingpit nga wala magtagad niini).

**********

Pinadayag Kapitulo 17 Bersikulo 16. “Ug ang napulo ka mga sungay, nga imong nakita, ug
ang mananap nga mapintas, kini sila magadumot sa bigaon, ug magalaglag ug magahubo
kaniya, ug magakaon sa iyang unod, ug magasunog sa pag-ut-ut gayud kaniya uban sa
kalayo.”

"Ug ang napulo ka mga sungay nga imong nakita sa mananap nga mapintas, kini sila
magadumot sa bigaon." Kini nagsimbolo (nagkahulogan) sa Pulong (Balaan nga Bibliya)
bahin sa gahom nga anaa niini (“napulo ka sungay”) gikan sa Diyosnong mga kamatuoran
(nga gikan kang Ginoong Jesus sa langit) taliwala sa mga Protestante (kini nga grupo sa mga
tawo nga mibiya sa Romano Katolikong relihiyon. ug isalikway ang ideya nga ang Santo Papa
adunay hawod sa simbahan dinhi sa yuta), nga nagsalikway sa bug-os nga yugo sa pagmando
sa papa (kini nga simbahang Kristiyano nagsalikway sa tanang butang nga gibarogan sa
relihiyong Romano Katoliko). Atong makita ang hugpong sa mga pulong dinhi, sama sa
(makita usab sa) bersikulo 12 sa ibabaw (kapitulo 17), “ang napulo ka sungay nga imong
nakita sa mananap,” diin kini nag-ingon nga sila “napulo ka hari”, apan dinhi yanong “kini,"
(ang mga Protestante nga gamiton ni Jesus sa pagtapos sa pagmando sa Romano Katolikong
Relihiyon) (o gitawag nato nga "Bag-ong Mitumaw nga Simbahan") tungod kay didto (sa
bersikulo 12 ibabaw sa kapitulo 17), sama dinhi, ang ulohan mao ang mga tawo nga
mitalikod sa relihiyong Romano Katoliko - didto (sa bersikulo 12 ibabaw sa kapitulo 17) ang



mga tawo nga nagbuhat niini sa usa ka bahin (kini nga grupo sa mga Kristohanon sa bersikulo
12 naningkamot pag-ayo sa pagbiya sa relihiyong Katoliko), apan dinhi (niining bersikuloha
16) ang mga tawo nga nakahimo sa ingon sa hingpit (kini nga grupo sa mga tawo o gitawag
nga Protestante o reformed nga simbahan tinuod nga nagsunod sa Ginoong Jesu-Kristo ug
nagtuman sa Iyang mga sugo hingpit nga gawasnon gikan sa Romano Katoliko nga Relihiyon).

Nga ang mga Protestante o ang Reformed (kini nga grupo sa mga tawo nga mibiya sa
Romano Katoliko nga relihiyon ug nagsalikway sa ideya nga ang Santo Papa adunay hawod
sa simbahan sa yuta) mao ang hilisgutan dinhi (niini nga bersikulo 16 kini ug unsa ang
gihisgutan niini) dayag gikan sa mga panagna (ang mensaherong anghel nagpadayon sa
pagpakita kang Apostol Juan kon unsay mahitabo sa umaabot ug sa pagpasa niini nga
impormasyon ngadto sa simbahan sa yuta) nga mosunod, nga sila (ang mga Protestante o
ang Reformed Christian nga simbahan) himoa “ang bigaon” (ang Romano Katolikong
Relihiyon) nga “mamingaw” (nagkadaghan ang ilang mga sumusunod mosugod sa pagbiya
niining bakak nga relihiyon) ug “hubo” (ang Pagkamatarong ni Jesu-Kristo magsugod sa
pagbiya kanila samtang sila magdumili sa paghinulsol), kan-a ang iyang “unod” (ang mga
butang sa kalibotan ug ang “unod” ug ang kabuang sa pagsimba sa kaugalingon) ug sunogon
siya sa “kalayo” (dili aron sunogon ang lawas sa mga tawo kondili aron isalikway ang ngil-ad
ug impiyerno nga mga pagtulon-an niining bakak. relihiyon aron dili na sila makita pag-usab),
ug ihatag ang ilang gingharian ngadto sa “mapintas nga mananap” (ang bililhong balaang
Pulong ni Jesu-Kristo). Nga ang "napulo ka sungay nga imong nakita sa mananap"
nagsimbolo (nagpasabot) sa Pulong (Bibliya) mahitungod sa gahum (ang talagsaong gahum
sa gugma sa Dios) nga anaa niini gikan sa Balaang mga kamatuoran (nga makita sa Bibliya).
Nga ang "pagdumot sa bigaon" mao ang dili pag-agwanta (pagdumili sa pagtuo sa bisan
unsa nga mogula sa baba sa) sa relihiyong Romano Katoliko, ug busa sa (kon ilang buhaton
kana mosunod sila) isalikway sa hingpit ang yugo (ang walay bili. palas-anon) sa pagmando
sa papa (kini nga grupo sa mga tawo mibiya sa relihiyong Romano Katoliko ug nagsalikway sa
ideya nga ang Santo Papa maoy nagdumala sa simbahan sa yuta), dayag nga walay katin-
awan (sayon makita nga kini tinuod gikan sa pagbasa niini. bersikulo sa Bibliya).

"Ug himoa siya nga biniyaan ug hubo." Kini sa simbolikong paagi nagpasabot nga ang mga
Protestante (kini nga grupo sa mga tawo nga mibiya sa Romano Katoliko nga relihiyon ug
nagsalikway sa ideya nga ang Santo Papa nagmando sa simbahan sa yuta) magwagtang sa
ilang mga kasaypanan (ang Katoliko nga pagsalikway sa kamatuoran nga makita sa Bibliya. ug
ilang gipulihan ang ilang kaugalingong makahilo nga sayop nga mga ideya) ug mga kadautan
(gikan sa ilang mga pangibog sa hunahuna ug sa lawas) sa relihiyong Romano Katoliko.

Ang “paghimo kaniya nga biniyaan” nagpasabot, sa simbolikong paagi, sa pagtangtang sa
ilang kaugalingon sa (sila milakaw ug mibiya) sa mga kasaypanan sa Romano Katolikong
relihiyon (ang ilang pagsalikway sa kamatuoran nga makaplagan sa Bibliya ug ilang gipulihan
ang ilang kaugalingong makahilo nga bakak nga mga ideya), ug paghimo ang iyang "hubo"
nagpasabot, sa simbolikong paagi, sa pagtangtang sa ilang mga kaugalingon (sila milakaw ug
mibiya) sa iyang mga kadautan (nga ang mga pangibog sa hunahuna ug sa lawas
nagkontrolar sa panghunahuna niini nga relihiyon), kay gihimo nila kini nga "mamingaw"
(dugang pa ug daghan pa sa mga Katolikong sumusunod ang magsugod sa pagbiya niining
bakak nga relihiyon) ug “hubo” sa ilang kaugalingon (ang Pagkamatarong ni Jesu-Kristo
magsugod sa pagbiya kanila samtang sila magdumili sa paghinulsol o pagbag-o). Ang
“Pagkalaglag” sa Pulong (Bibliya) gibase (kini nagpasabot) sa mga kamatuoran (nga gikan
kang Ginoong Jesus sa langit dili na makaplagan sa relihiyon) ug mga kabakakan (ang ilang
pagsalikway sa kamatuoran nga makaplagan sa Bibliya ug gipuli ang ilang kaugalingong
makahilo nga sayop nga mga ideya ang mipuli ug mihuros sa kamatuoran nga makita diha



kang Jesu-Kristo), samtang ang “pagkahubo” gipasiugda (kini nga paagi) sa mga butang (ang
mensahe sa Iyang walay kataposang gugma alang kanato nawala) ug mga daotan (ang
resulta mao ang mga pangibog sa ang hunahuna ug ang lawas nagkontrolar sa
panghunahuna niini nga relihiyon), ingon sa makita sa atong gipresentar bahin sa
“pagkahubo” (sa Pinadayag Kapitulo 16:15 komentaryo sa Bibliya).

Makita gikan niini nga ang ilang (mga Protestante o ang Reformed) naghimo kaniya nga
"biniyaan" ug "hubo" nagpasabot sa simbolikong paagi nga ilang tangtangon sa ilang
kaugalingon (sila molakaw ug mobiya) sa tanan nga (Katoliko Romano) nga mga bakak sa
relihiyon (ilang pagsalikway sa kamatuoran nga makaplagan sa Bibliya ug ilang gipulihan ang
ilang kaugalingong makahilo nga sayop nga mga ideya mipuli ug mihuros sa kamatuoran ni
Jesu-Kristo) ug mga daotan (nga ang mga pangibog sa hunahuna ug sa lawas nagkontrolar sa
panghunahuna niini nga relihiyon). Nahibal-an sa mga tawo nga mao kini ang nahimo sa mga
Protestante o Reformed (kini nga grupo sa mga tawo nga mibiya sa relihiyong Romano
Katoliko ug nagsalikway sa ideya nga ang Santo Papa adunay kahanas sa simbahan sa yuta)
(sa umaabot kini mahibal-an).

"Hinumdomi nga si Kristo nag-ingon, "Sa akong pag-anhi, matingala ka sama sa usa ka
kawatan! Apan ang Dios magapanalangin kanimo, kon ikaw nagmata ug andam. Unya
ikaw dili na kinahanglan nga maglakawlakaw nga hubo ug maulaw." (Pinadayag 16:15)

"Ug kan-a ang iyang unod ug sunoga siya sa kalayo." Kini sa simbolikong paagi nagpasabot
nga ang mga Protestante (kini nga grupo sa mga tawo nga mibiya sa Romano Katoliko nga
relihiyon ug nagsalikway sa ideya nga ang Santo Papa nagmando sa simbahan dinhi sa yuta)
uban ang pagdumot mokondenar ug molaglag sa ilang mga kaugalingon sa mga kadautan ug
kasaypanan nga kinaiyanhon sa Romano Katoliko relihiyon (sila kusganong mosalikway sa
tanang bakak nga pagtulon-an sa Romano Katoliko nga relihiyon), ug isalikway ang relihiyon
mismo ug wagtangon kini sa ilang kaugalingon (sila kanunay nga magsusi sa ilang
kaugalingon sulod sa ilang kasingkasing aron dili nila buhaton ang mga butang nga ilang
gibuhat ug buhaton dili masakitan ang kasingkasing ni Jesus nga ilang langitnong Amahan).

Kini ang giingon sa mga Protestante (kini nga grupo sa mga tawo nga mibiya sa Romano
Katoliko nga relihiyon ug nagsalikway sa ideya nga ang Santo Papa nagmando sa simbahan
dinhi sa yuta), nga makiglabot sa ingon sa "bigaon", nga mao, sa mga Romano. Katoliko nga
relihiyon. Ang "pagkaon sa iyang unod" nagpasabut, sa simbolikong paagi, uban ang
pagdumot sa pagkondenar ug paglaglag sa ilang kaugalingon sa kinaiyanhon nga mga kinaiya
sa kana nga relihiyon, nga mga pagkadautan ug kasaypanan (sila kanunay nga magsusi sa
ilang kaugalingon sulod sa ilang kasingkasing aron dili nila buhaton ang mga butang nga ilang
gibuhat. ug dili makapasakit sa kasingkasing ni Jesus nga ilang langitnong Amahan). Ug ang
“pagsunog kaniya sa kalayo” nagpasabot, simbolikong paagi, sa pagsalikway sa maong
relihiyon ingong bastos (grabe nga walay pagtahud sa mga sugo ni Jesus ug sa sagrado ug
balaang Bibliya) ug wagtangon kini sa ilang kaugalingon (sila kanunay nga magsusi sa ilang
kaugalingon sulod sa ilang kasingkasing aron sila ayaw pagbuhat ug mga butang sama sa
ilang gibuhat ug dili makapasakit sa kasingkasing ni Jesus nga ilang langitnong Amahan).

**********

Pinadayag Kapitulo 17 Bersikulo 17. “Kay gibutang sa Dios sa ilang kasingkasing ang
pagbuhat sa iyang kabubut-on, ug ang pag-usa sa usa ka tuyo, ug ang paghatag sa
ilang gingharian ngadto sa mananap nga mapintas, hangtud nga matuman ang mga
pulong sa Dios.”



"Kay ang Dios nagbutang niini sa ilang mga kasingkasing sa pagtuman sa iyang
katuyoan, ug sa usa ka hunahuna ug sa paghatag sa ilang gingharian ngadto sa
mananap." Kini nagsimbolo (nagpasabot) sa usa ka hukom sa mga Protestante gikan
sa Ginoo (ibutang ni Jesus sa ilang kasingkasing ang pagbuhat niini) nga kinahanglan
nilang bug-os nga isalikway ug biyaan (sila molakaw ug mobiya) sa Romano
Katolikong relihiyon ug papahawaon (aron kuhaon gikan sa ilang paghunahuna) ug
pagwagtang (sa paghunahuna lamang kang Ginoong Jesus ug dili sa pagsunod sa usa
ka bakak nga relihiyon) ug sa Iyang mga sugo (sa pagtuman sa mga pulong ni Jesus
diha sa Balaang Bibliya) niini sa ilang kaugalingon, ug usa ka nagkahiusang paghukom
nga sila kinahanglan nga moila sa Pulong (ang Ang Balaan nga Bibliya mao lamang
ang awtoridad ug kahinungdanon gikan sa langit) ug nakit-an (sa pagtukod ug
pagtanom) sa simbahan (mga tawo ni Jesus sa yuta) niini (pagtuman sa mga pulong
ni Jesus sa Balaang Bibliya).

Tungod kay ang "bigaon" nagsimbolo (nagpasabot nga sila nga miduyog sa ilang
kaugalingon ngadto sa) sa Romano Katoliko nga relihiyon, ug ang "napulo ka sungay"
(kini nga grupo sa mga Kristohanon nga naglakaw libut sa gahum ni Jesus) nga
"nagdumot sa bigaon" nagsimbolo (nagpasabot) Ang mga Protestante (kadtong mga
Kristohanon nga mibiya sa relihiyong Romano Katoliko) dayag (gikan niini nga
bersikulo sa Bibliya) nga ang pagtuman sa katuyoan sa Diyos (kon unsa ang Iyang
plano) nagpasabot sa simbolikong paagi nga sila mihukom ug mihukom nga sila
kinahanglang bug-os nga isalikway ug isalikway ang Romano Katolikong relihiyon ug
wagtangon ug wagtangon kini sa ilang kaugalingon (dili gyud sila molingi sa relihiyon
nga ilang gibiyaan). Ug kini dayag (gikan niini nga bersikulo sa Bibliya) ingon man nga
ang usa ka hunahuna (kini nga grupo sa mga Kristohanon naglakaw nga magkauban
ug nagkauyon sa gisulti ni Jesus sa Iyang Bibliya) ug ang paghatag sa ilang gingharian
ngadto sa mananap nagpasabot, sa simbolikong paagi, sa nagkahiusang paghukom
ug mohinapos nga sila kinahanglang moila sa Pulong (ang Balaang Bibliya mao
lamang ang awtoridad ug kahawod gikan sa langit) ug makaplagan ang simbahan
(ang katawhan ni Jesus dinhi sa yuta) diha niini (nagtuman sa mga pulong ni Jesus
diha sa Balaang Bibliya). Ang “mapintas nga mananap” nagsimbolo (nagkahulogan)
sa Pulong (ang Balaang Bibliya), ingon nga naa na kini bisan asa kaniadto, ug ang
“ilang gingharian” nagsimbolo (nagkahulogan) sa simbahan ug kagamhanan ibabaw
niini (si Jesus nagmando niini nga grupo sa mga Kristohanon gikan sa langit), daghan
pa ang atong isulti dinhi sa ubos. Kanang "gibutang kini sa Dios sa ilang mga
kasingkasing" nagpasabut nga simboliko nga ang ilang mga paghukom (kung giunsa
nila pagtan-aw ug pagsabut kung unsa gyud ang relihiyon sa Romano Katoliko) gikan
sa Ginoo (gihatagan sila ni Jesus og abilidad sa pagsabut nga nakakita sila ug bakak
nga relihiyon).

"Hangtud ang mga pulong sa Dios matuman." Kini simbolikong gipasabot, hangtod
nga ang tanang butang nga gitagna (gipakita ni Jesus kang Apostol Juan ang umaabot
niini nga mga panan-awon ug karon ang mensaherong anghel nagpatin-aw sa ilang
gipasabot) mahitungod kanila (ang mga Protestante) natuman.



Ang “matuman” nagpasabot, sa simbolikong paagi, nga makompleto (kini
nagkahulogan sa tanang gisulti sa Ginoo gikan sa sinugdanan hangtod sa kataposan),
ug ang mga pulong sa Diyos nagsimbolo (nagpasabot) sa mga butang nga gitagna na
(gitagna) sa Pulong (Bibliya). Tungod kay gisultihan usab kita nga sila "matuman",
kini simbolikong gipasabot, hangtod silang tanan (walay usa ka pulong nga gisulti ni
Jesus nga dili mahitabo sama sa Iyang giingon). Gisulti kini sa paghisgot sa mga
Protestante (kadtong mga Kristohanon nga mibiya sa relihiyong Romano Katoliko) ug
sa kamatuoran nga "ilang ihatag ang ilang gingharian ngadto sa mananap", nga sa
ato pa, ilang ilhon ang Pulong (Bibliya) ug makita ang simbahan sa ibabaw niini (Ang
Balaang Bibliya mao ang ilang giya).

Apan bisan tuod ang mga Protestante miila sa Pulong (Bibliya) sa tinuod, ug nag-
ingon nga ang simbahan natukod (natukod) niini, bisan pa niana sila nakakaplag
(nagtukod) sa doktrina (kon unsa ang ilang gituohan) sa ilang simbahan sa usa ka
pulong ni Pablo, nga "usa ka ang tawo gipakamatarong pinaagi sa pagtuo nga bulag
sa mga buhat sa balaod” (Roma 3:28), nga wala nila hisabti sa bug-os (kay ang
pagtuo ug pagtuo sa Diyos importante kaayo apan gawas kon ang mga tawo
magbuhat ug usa ka butang aron mabuhi ang ilang pagtuo kini maoy mga pulong
lamang unya. kanang relihiyona patay na).

Tungod kay ang teksto (bersikulo sa Bibliya) nag-ingon dinhi, "hangtud ang mga
pulong sa Diyos matuman," ato usab nga isulti (nga nag-ingon nga sama niini nga
bersikulo) kung unsa ang gisimbolo sa kataposang mga pulong sa Ginoo ngadto sa
Iyang mga disipulo, sa dihang Siya miingon:

“Lakaw... ug paghimog mga tinun-an sa tanang kanasoran..., tudloi sila sa
pagtuman sa tanang butang nga akong gisugo kaninyo; ug ania karon, ako
magauban kaninyo sa kanunay, bisan hangtud sa katapusan sa kapanahonan.
Amen.” (Mateo 28:19-20)

“Bisan hangtud sa katapusan sa kapanahonan” nagpasabut bisan hangtud sa
katapusan sa simbahan (kay kon ang usa ka simbahan dili makapahimuot sa Ginoong
Jesus ug kini dili mosunod sa Iyang mga sugo nan kini kinahanglan nga matapos ug
usa ka bag-ong simbahan ang matukod), ug kon ang mga tawo unya dili mobalik
ngadto sa Ginoo (Jesus) Mismo, ug magkinabuhi uyon sa Iyang mga sugo (gugma
ngadto sa Ginoo ug gugma sa silingan), sila gibiyaan sa Ginoo (si Jesus dili kanunay
nga magpadayon sa pagtawag kanila ngadto sa Iyang langitnong paagi. pamilya
tungod kay nagdumili sila sa pagpaminaw ug Iya silang biyaan),

“Busa, ang tanan nga nagapatalinghug niining akong mga pulong, ug nagatuman
kanila, igapakasama ko sa usa ka mabuot nga tawo nga nagatukod sa iyang balay
sa ibabaw sa bato nga bantilis. Ug nag-ulan, ug nagbaha ang mga sapa, ug mihuyop
ang kahanginan, ug mihampak batok niadtong balaya, ug wala kini mapukan, kay
gitukod sa ibabaw sa bato nga bantilis. Apan ang tanan nga nagapatalinghug
niining akong mga pulong, ug wala nila pagatumana, igapakasama ko sa usa ka
tawong buang nga nagtukod sa iyang balay sa ibabaw sa balas; Ug nag-ulan, ug



nagbaha ang mga sapa, ug mihuyop ang kahanginan, ug mihampak batok niadtong
balaya, ug kini napukan; ug daku kaayo ang iyang pagkapukan.” (Mateo 7:24-27)

ug ang mga tawo nga gibiyaan (gibiyaan) sa Ginoo (Jesus) nahimong sama sa mga
pagano (sa dihang gibiyaan sila ni Jesus ang kahayag sa kalibutan mobiya) nga walay
relihiyon (wala silay espirituhanong kinabuhi sa sulod nila). Ang Ginoo unya anaa
lamang sa mga tawo nga mahimong sa Iyang Bag-ong Simbahan (sama sa gitagna ni
Jesus ngadto kang Apostol Juan sa Pinadayag kapitulo 21,

“Ug nakita ko ang usa ka langit nga bag-o, ug ang usa ka yuta nga bag-o; kay ang
nahauna nga langit ug ang nahauna nga yuta nangagi na; ug wala na ing dagat.
Nakita ko ang ciudad nga balaan, ang bag-o nga Jerusalem, nga nanaug sa langit
gikan sa Dios, nga naandam ingon sa usa ka pangasaw-onor, nga nadayandayanan
alang sa iyang bana. Ug nadungog ko ang usa ka dakung tingog gikan sa trono, nga
nagaingon: Ania karon, ang tabernaculo sa Dios uban sa mga tawo, ug siya
magapuyo uban kanila, ug sila mahimong mga katawohan niya, ug ang Dios gayud
magauban kanila, ug mahimo nga ilang Dios.” (Pinadayag 21:1-3)

Mao kini ang simbolikong kahulogan sa mga deklarasyon, "hangtod matuman ang
mga pulong sa Dios," ug "hangtod sa kataposan sa panahon."

**********

Pinadayag Kapitulo 17 Bersikulo 18. “Ang babaye nga imong nakita mao ang
dakong siyudad nga nagmando sa tanang mga hari sa yuta.”

"Ug ang babaye nga imong nakita mao ang dakung siyudad nga nagmando ibabaw
sa mga hari sa yuta." Kini sa simbolikong paagi nagpasabot nga ang relihiyong
Romano Katoliko maoy maghari (maoy magkontrolar) sa doktrina (kon unsay ilang
giangkon nga gisulti sa langit) sa Kristohanong kalibotan, ug sa usa ka sukod sa
gihapon taliwala sa mga Protestante nga Reporma (kini nga grupo sa mga tawo nga
adunay mibiya sa Romano Katoliko nga relihiyon ug nagsalikway sa ideya nga ang
Santo Papa adunay kahawod sa simbahan dinhi sa yuta), bisan pa nga ang naulahi
wala ubos sa papa (bisan pa nga kining mga Kristiyanong relihiyoso nga mga grupo
wala magsunod sa Santo Papa, sila nagpraktis gihapon sa daghan nga mga sama niini.
relihiyoso nga mga seremonyas).

Apan kinahanglan namon isulti kung giunsa kini (dili kami makasulti kanimo igo nga
kini tinuod). Ang Simbahang Romano Katoliko adunay gahom (sila nag-impluwensya
sa mga hunahuna) ibabaw sa mga Protestante (kini nga grupo sa mga Kristiyanos nga
mga tawo nga mibiya sa Romano Katoliko nga relihiyon ug nagsalikway sa ideya nga
ang Santo Papa adunay kahawod sa simbahan sa yuta), dili sa gidak-on (sangkap). )
nga gihimo niini sa mga nagsalig sa relihiyon niini (mga sumusunod ug mga tigdayeg
sa relihiyong Romano Katoliko), apan sa gidak-on nga ang mga Protestante (kadtong
mga Kristohanon nga mibiya sa relihiyong Romano Katoliko) sa usa ka sukod
midawat sa mga doktrina niini (kini nga mga pagtulon-an bisan pa nga kining mga
Protestante nga Kristiyanong relihiyoso nga mga grupo wala magsunod sa Santo



Papa nagpraktis gihapon sila sa daghan nga parehas nga mga seremonyas sa
relihiyon nga gigamit alang sa publiko nga pagsimba). Ang mga doktrina nga ilang
(mga Protestante) nga gidawat (gikan sa Romano Katoliko nga relihiyon) mao kini, (1)
nga sila mobalik ngadto sa Dios nga Amahan ug dili sa Ginoo (sila nagtudlo nga ang
Dios nga Amahan mao ang usa nga kanila kinahanglan nga mag-ampo), (2) nga wala
sila moila (nagsugid) sa pagkatawhanon sa Ginoo (nagkuha sa dagway sa usa ka tawo
sa dihang siya mianhi sa yuta) ingon nga Balaan (wala sila magtudlo sa kahupnganan
sa Dios nga Amahan makaplagan diha kang Jesu-Kristo) (3) nga Ang iyang (ni Jesus)
nga pag-antus sa krus (ang rason nga si Jesus kinahanglan nga mamatay sa krus bisan
tuod siya walay gibuhat nga sayop) naglangkob (sa rason nga kini mao ang) usa ka
pag-ula, pagpasig-uli ug katagbawan uban sa Dios nga Amahan (si Jesus nahimong
usa ka sakripisyo alang sa tanang kasal-anan sa mga tawo aron ang kasuko ug
kapungot sa Dios Amahan mohunong ug dili niya laglagon ang tanang tawo sa
kalibotan); (4) ang imputation (ang pagbalhin) sa merito ni Kristo (ang sakripisyo ni
Jesus sa krus sa walay kataposan nagpahigawas sa Kristohanon sa bisan unsang sala
atubangan sa trono sa Diyos sa Adlaw sa Paghukom); (5) pipila ka mga pagtulon-an
(relihiyoso nga mga pagtulon-an nga gimantala nga tinuod nga walay bisan unsa nga
pruweba). (6) bahin sa bunyag (ang mga bata gisablig sa tubig), (7) orihinal nga sala
(ang tanan nga sala naggikan sa pagkahulog sa usa ka tawo ug ang tawo gitawag nga
Adan), ug (8) kagawasan sa pagpili (ang mga tawo mahimong modawat o mosalikway
sa Manluluwas. sa kalibutan ug sa Iyang sakripisyo sa krus); ug, sa kaso sa (ang) mga
Lutheran (relihiyon sa simbahan), nga sila nagkaduol (halos nagbuhat sila sa parehas
nga butang sa relihiyon sa Romano Katoliko sa ilang mga panagtapok sa simbahan)
sa pagdawat (9) sa "doktrina sa transubstantiation" (nga mao ang ang pagtulon-an sa
Romano Katoliko nga ang pan ug ang bino mausab ngadto sa unod sa lawas ug dugo
ni Kristo sa dihang gikonsagrar sa Eukaristiya atol sa Misa sa Katoliko).

Kini nga mga doktrina nga gikuha (nga gigamit gihapon sa mga Protestante sa ilang
mga simbahan) gikan sa Romano Katolisismo, ug nga sa pipila ka bahin nahiuyon niini
(bisan ang mga bahin sa Protestante nga pagtulon-an nahiuyon sa Romano Katoliko
nga Relihiyon), mao ang hinungdan nga gisultihan kita nga "ang babaye”, nga mao
ang “dakong siyudad”, “nagmando ibabaw sa mga hari sa yuta” (ang ideya nga ang
relihiyong Romano Katoliko nahimong huyang ug himalatyon dili tinuod).

Ang “babaye” nagsimbolo (nagpasabot) sa relihiyong Romano Katoliko, sumala sa
among giingon. Ang “usa ka siyudad” nagsimbolo (nagpasabot) sa doktrina (mga
pagtulun-an sa simbahan). Ang “usa ka gingharian” nagsimbolo sa (Kristohanon) nga
simbahan, ug busa ang “pagmando” nagsimbolo sa pagdumala niini (ang mga
pagtulon-an sa Katolikong Relihiyon gitugotan nga magpadayon). Ang “mga hari sa
yuta” nagsimbolo (nagpasabot) sa kamatuoran o kabakakan sa simbahan (kon ang
simbahan nagsunod sa tinuod nga pagtulon-an ni Kristo o pipila ka tiko ug baliko nga
bersyon sa Iyang mga pulong), ug mao usab ang mga doktrina niini (kon ang mga
pagtulun-an tinuod o bakak). Ang “yuta” nagsimbolo (nagpasabot) sa (Kristiyano)
nga simbahan.

Kini mao ang dayag (kami dili makasulti kanimo igo nga kini tinuod) gikan niini nga
ang deklarasyon nga "ang babaye nga imong nakita mao ang dakung siyudad nga



nagmando ibabaw sa mga hari sa yuta", sa simbolikong paagi nagpasabot nga ang
Romano Katoliko nga relihiyon maghari. bahin sa doktrina (mga pagtulon-an sa
simbahan) sa Kristohanong kalibutan, ug sa usa ka sukod sa gihapon taliwala sa mga
Protestante nga Reporma (ang mga Protestant-reformed nga mga Kristohanon
tingali maghunahuna nga sila hingpit nga mibiya sa Katoliko nga relihiyon apan ang
kamatuoran mao nga sila wala), bisan pa ang ulahi (kadtong mibiya sa relihiyong
Katoliko) wala ilalom sa pagmando sa papa (wala sila motuman sa mga sugo sa Santo
Papa, ang ideya nga ang relihiyong Romano Katoliko nahimong huyang ug
himalatyon dili eksakto).

Katapusan ang Pinadayag Kapitulo 17

**********

Kapitulo 18 - Ang Pagkapukan sa Babilonia - Ang Simbahang Katoliko Gihukman

Ang Sulod sa Matag Bersikulo sa Bibliya - Pinadayag Kapitulo 18

**********

Pinadayag Kapitulo 18 Bersikulo 1. “Ug sa human niining mga butanga nakita ko,
nga nanaug gikan sa langit ang usa usab ka manolonda, nga may dakung pagbulot-
an; ug ang yuta ginaiwagan sa iyang himaya.”

Bersikulo 1. "Human niining mga butanga akong nakita," nagpasabot (nagpasabot)
sa usa ka pagpadayon (ang Apostol Juan mas nakakita sa pagpadayag ni Jesu-Kristo
mahitungod sa unsay mahitabo sa Katoliko nga Simbahan dinhi sa yuta) mahitungod
sa Romano Katoliko nga relihiyoso nga pagdani (ug kadtong dinhi sa yuta nga mga
sumusunod niini nga relihiyon),

"Ug human niining mga butanga akong nakita," nagpasabot (nagpasabot) nga si
Apostol Juan nagsugod sa pagtan-aw sa sunod nga mahitabo mahitungod sa
kalaglagan (ang pagkaguba sa simbahang Katoliko sa yuta) ug pagkondenar (ang
paghukom ug ang pagsalikway niini. relihiyosong sistema) niadtong anaa sa sistema
sa relihiyong Romano Katoliko, ug migamit sa sayop nga awtoridad ibabaw sa
balaang mga butang sa simbahan ug sa langit (nga nangawat sa awtoridad ni Jesu-
Kristo nga nag-inusarang adunay awtoridad ibabaw sa langit ug yuta), uban sa
katuyoan (uban sa tumong) sa pagbaton ug kamandoan (hingpit nga pagkontrolar) sa
tanan, ug sa pagpanag-iya sa tanang mga butang sa uban (sa dakong kahakog gusto
nila ang tanang kuwarta sa kalibotan nga ilang makuha).

Kining mga butanga dinhi gipasabot (gipasabot) pinaagi sa "pagkahuman niining
mga butanga akong nakita," tungod kay sila gihisgutan niini nga kapitulo sa Basahon
sa Pinadayag (18). Ang mga dogma (ang relihiyosong pagtuo ug pagtulon-an) nianang
(Katoliko) nga relihiyosong sistema gilakip niini nga buluhaton (kini nga komentaryo



sa Bibliya), nga sila nga anaa sa kalamdagan (makakita sa tinuod nga kamatuoran kon
unsa kining relihiyona) gikan sa Ginoo. (Siya naghatag ug tin-aw nga panan-awon sa
Iyang tinuod nga mga anak) aron sila makakita nga sila walay laing gihunahuna
kondili ang pagmando sa mga kalag sa mga tawo (pinaagi sa relihiyon ganahan silang
mokontrol sa mga tawo), hangtud sa katapusan (uban ang tumong) nga sila
simbahon. isip mga dios, ug mahimo nga mag-inusara ang nanag-iya sa mga butang
sa tibuok kalibutan (sa dako nga kahakog gusto nila ang tanang salapi sa kalibutan
nga ilang makuha sa ilang mga kamot).

Ug tungod kay mao kadto ang ilang kataposan (aron simbahon ingong mga diyos ug
makabaton sa tanang kuwarta ug materyal nga mga butang sa kalibotan), ug dili
gayod ang kaluwasan sa mga kalag (dili ang pagdala sa mga tawo ngadto sa dakong
pamilya sa Diyos sa langit), dili nila makuha ang ilang dogma (ang bakak nga
relihiyosong mga pagtulon-an) gikan sa bisan unsang laing tinubdan (dili ang Bibliya-
Pulong) kay sa gikan sa impiyerno; kay sila dili mahimo nga gikan sa langit, nga mao,
gikan sa Ginoo (Bibliya-Pulong), kondili gikan sa ilang kaugalingon (sa ilang
kaugalingon nga garbo ug sa kaugalingon importansya), tungod kay ilang gibalhin
(gikawat) ang tanan nga mga butang sa Ginoo ngadto sa ilang kaugalingon (sila nag-
angkon nga dinhi sa yuta ang tanang butang sa Ginoong Jesus ila kanila). Unsa ang
mas dulumtanan (makaluod) kay sa pagbahin sa lawas ug dugo sa Ginoo (pinaagi sa
paghatag sa mga tipik sa pan ug duga sa ubas gikan sa mga kamot sa mga pari), o ang
pan ug bino diha sa Balaan nga Panihapon, nga dayag nga batok sa pagtukod niini
(kini wala gayud gituyo nga buhaton sa ingon niini nga paagi), ug kini pinaagi sa mga
fiction (naghimo sa mga sakramento ug mga ritwal sa misa), ug alang lamang sa
adlaw-adlaw ug matag gabii nga mga sakripisyo sa Misa, diin sila makaganansya sa
kalibutan (makakwarta alang sa ilang kaugalingon.)?

Unsa ang labaw nga dulumtanan (makaluod) kay sa pagsimba sa mga patay nga tawo
uban sa Balaang pagsangpit (mga estatwa sa mga santos, inahan ni Jesus), ug sa
pagluhod sa ilang mga larawan (sa pagsimba kanila), ug sa paghalok kanila sa balaan
nga paagi, oo, ang mga bukog ug mga salin sa ilang mga patay nga lawas (bisan
kining patay nga mga bukog ug mga butang ilang gihuptan kini nga sagrado ug
balaan), ug sa ingon modala sa yano nga mga tawo gikan sa Balaanong pagsimba ug
modala kanila ngadto sa mahugaw (hilabihan ka walay pagtahud ngadto sa sagrado)
pagsimba; ug kini alang usab sa mga ganansya (pagkita salapi alang sa ilang
kaugalingon)?

Unsa ang labaw nga dulumtanan (makaluod) kay sa paghimo sa Balaang pagsimba sa
adlaw sa Ginoo ug sa mga pista nga naglangkob sa mga misa nga wala masabti (apan
naggamit sa walay pulos nga mga pulong nga balik-balik nga ingon nga sila adunay
usa ka matang sa balaan ug diosnon nga kahulogan), ug sa ingon sa gawas.
(pagsabwag sa tubig sa mga kamot sa mga tawo ug mga pagbunyag sa mga bata) nga
gikan sa lawas ug sa mga pagbati niini nga walay sulod (nga adunay mahinulsulon
nga kasingkasing ug gugma ngadto sa Ginoo) nga iya sa kalag ug sa mga pagbati niini,
ug ipahinungod ngadto sa nahauna (walay sulod nga kamot nga walay kahulogan.
lihok) tanang pagkabalaan (unsay ilang giingon nga labing importante nga mga
butang sa relihiyon), ug sa ingon magpugong sa tanan (ang mga sumusunod sa ilang



relihiyon) sa pagkawalay alamag (dili makakita sa kamatuoran sa ebanghelyo) ug
buta nga pagtuo (pagtuman sa ilang gisulti ug sultihi sila sa pagbuhat lamang sa
pagpaminaw ngadto kanila), aron sila makabaton sa kamandoan (bug-os nga
pagkontrolar) ug makaganansya (makakwarta alang sa ilang kaugalingon)? Unsa ang
labaw nga dulumtanan (makaluod) kay sa pagbalhin sa tanang butang sa Diosnong
awtoridad sa Ginoo (nga Siya lamang ang Ginoo sa langit ug yuta) ngadto sa ilang
kaugalingon? nga walay lain gawas sa pagbira sa Ginoo gikan sa Iyang trono, ug sa
pagbutang sa ilang mga kaugalingon niini (imbes sa Ginoo nga naglingkod sa trono sa
langit sila daw naghunahuna nga sila ang mga magmamando sa yuta). Unsa ang mas
dulumtanan (makaluod) kay sa pagkuha sa Bibliya-Pulong (Balaan nga Pulong sa
Diyos), nga mao ang Balaang kamatuoran mismo (usa ka pagpadayag ni Jesu-Kristo),
gikan sa mga layko (yano nga sumusunod sa ilang relihiyon) ug sa ordinaryong mga
tawo (kadtong anaa sa gawas, mga tawo nga wala makasabot sa relihiyon), ug sa
pag-isyu ug mga mando (awtoridad nga mga proklamasyon nga nag-ingon nga sila
gikan sa langit) ug mga dogma (ang bakak nga relihiyosong mga pagtulon-an) puli
niini, diin halos wala nay usa nga tinuod. kamatuoran sa Pulong (walay bisan unsa
nga ilang gisulti nga makit-an sa Balaan nga Biblia) Kini ang mga butang nga
gihisgutan niini nga kapitulo sa Pinadayag (Kapitulo 18).

“Usa ka manulonda nga nanaog gikan sa langit, nga may dakong pagbulot-an, ug
ang yuta gidan-ag sa iyang himaya.” Kini nagsimbolo sa usa ka gamhanang
pagdagsang (gamhanan nga presensya sa balaanong kahalangdon ni Ginoong Jesus)
sa Ginoo “gikan sa langit” pinaagi sa Balaanong kamatuoran (nga mao ang
pagkabalaan nga nagagikan Kaniya), mao nga ang Iyang simbahan gidala ngadto sa
kahayag sa langit (gawas kon si Jesus nagdala og kahayag sa Iyang simbahan dili sila
makakita o makadungog Kaniya). Ang "usa ka anghel" nagsimbolo sa Ginoo (Jesus).
Ang “usa ka manulonda nga nanaog gikan sa langit” nagsimbolo (nagpasabot) sa
pagdagsang (gamhanan nga presensiya sa balaang kahalangdon ni Ginoong Jesus) sa
Ginoo (Jesus) gikan sa langit. Ang “pagbaton ug dakong awtoridad” nagsimbolo sa
usa ka gamhanang pagdagsang (kini kusog kaayo ug nagpakita sa Iyang Balaang
gahom ibabaw sa tanang binuhat). “Ang yuta nadan-agan sa iyang himaya”
nagsimbolo (nagpasabot) sa simbahan diha sa kahayag sa langit gikan sa Ginoo
pinaagi sa Balaang kamatuoran (nga mao ang pagkabalaan nga gikan kang Hesus
mismo).

Kana nga "mga anghel" sa tinagsa-tagsa ug sa kinatibuk-an (nagkahulogan usa o
daghang "mga anghel") sa Pulong (Bibliya) nagpasabut sa Ginoo (kay si Jesu-Kristo
mao ang tanan sa langit ug dili mga anghel). Ang “kanaog” nagpasabot, sa
simbolikong paagi, sa pagdagayday (si Jesus naghimo ug personal nga pagpakita),
tungod kay kini giingon mahitungod sa Ginoo. Nga ang “yuta” nagsimbolo
(nagpasabot) sa simbahan. Kana nga "himaya" gibase (kini nagpamatuod sa tanan
nga makakita sa "himaya" nga gikan ug mahimo lamang gikan sa Ginoo nga si
Jesukristo) sa Balaan nga kamatuoran (nga mao ang pagkabalaan nga nagagikan
Kaniya) ug nagsimbolo niini (dayon ang Iyang ang simbahan makahibalo gayod nga
kini Siya, ilang Ginoo, ug Agalon),



Kita nag-ingon nga Balaan nga kamatuoran diha sa kahayag sa langit, tungod kay ang
Balaan nga kamatuoran nga nagagikan (gikan) gikan sa Ginoo mao ang kahayag sa
langit, nga nagdan-ag sa mga manolonda ug nagpatungha sa ilang kaalam (sama sa
Balaang Bibliya nga naghatag kanato og kahayag aron makita Siya ug ang Iyang
Gingharian sa langit ug ang tanan Niyang bililhong mga saad nga makaplagan diha sa
“Diyosnong kamatuoran” sa Bibliya).

Ang pagdagsang sa Ginoo (gamhanan nga presensya sa balaang kahalangdon ni
Ginoong Jesus) pinaagi sa Diosnong kamatuoran (nga mao ang pagkabalaan nga
nagagikan Kaniya) gihisgutan karon, ug ang paglamdag sa simbahan pinaagi niini,
tungod kay pinaagi sa maong pagdagsang nadakpan sa mga tawo. sa mga
kasaypanan (daotan nga mga buhat) nahimulag gikan sa gidumala sa mga
kamatuoran (maayong mga buhat), ug tungod kay kini ang kahayag sa kamatuoran
nga hinungdan usab nga ang tinuod nga kinaiya sa mga kasaypanan makita (sa diha
nga kining balaan nga kahayag sa Iyang himaya modan-ag sa ibabaw sa dautan sila
makita sa tinuod nga sila).

**********

Pinadayag Kapitulo 18 Bersikulo 2. “Ug misinggit sa makusog nga tingog, nga
nagaingon: Nahulog na, nahulog na ang dakung Babilonia, ug nahimong puloy-
anan sa mga yawa, ug tigumanan sa tanang espiritu nga mahugaw, ug tugdonanan
sa tanang langgam nga mahugaw ug dulomtanan;”

"Ug misinggit siya sa makusog nga tingog, nga nag-ingon, Nagun-ob na, nagun-ob
na ang bantugang Babilonia," nagpasabot (nagpasabot) nga iyang gipahibalo nga
pinaagi sa Balaang gahum sa Ginoo (pinaagi sa sinulat nga Pulong sa Bibliya) ang
tanan nga nahimong sa maong relihiyoso nga pagdani (mga lider ug sumusunod sa
Katoliko nga relihiyon), ug sa samang higayon diha sa gugma sa kamandoan (adunay
hingpit nga pagkontrolar ug nga pagasimbahon ingon nga mga dios) gikan niini,
gilaglag (sila dayon pagahukman ug ipadala ngadto sa impyerno. ). Gikan niini
mahimong makita nga kadtong sa maong relihiyoso nga pagdani (ang Romano
Katoliko nga Relihiyon) kinsa gikan sa kainit sa gugma sa kaugalingon (wala gani
maghunahuna sa mga panginahanglan sa uban kondili sa ilang kaugalingon lamang)
migamit sa pagmando (ang gugma sa hingpit nga pagkontrolar. sa kinabuhi sa mga
tawo) sa Balaan nga Balaan nga mga butang sa Ginoo (ilang gikuha si Jesus gikan sa
Ginoo sa langit ug yuta ug giangkon ang trono sa pagmando alang sa ilang
kaugalingon), nga mao ang sa langit ug sa simbahan (ug iya ni Jesu-Kristo lamang
ingon nga ang may katungod nga tag-iya), ug kinsa nagsimba lamang sa mga diosdios
(sila gusto lamang nga simbahon ang ilang kaugalingon ug ang ilang gibuhat), gilaglag
ug gitambog ngadto sa impiyerno.

Apan kadtong parehas nga relihiyoso nga pagdani (ang Katoliko nga mga
sumusunod), nga nagkinabuhi sumala sa mga lagda sa Dekalogo (ang Napulo ka
Sugo), naglikay sa mga daotan sama sa mga sala (nagpuyo sa maayong pamatasan
nga kinabuhi), ug sa samang higayon nagtan-aw sa Ginoo, naluwas (dili tanang



Katoliko gibalhin ngadto sa impyerno, ang uban nga buotan nga mga tawo ug
mitabang sa uban gihatagan ug mga panimalay sa langit).

“Ug siya misinggit ingon sa usa ka leon: Oh Ginoo, ako nagatindog sa kanunay sa
bantayan-nga-torre sa maadlaw, ug ako anaa sa akong pagbantay sa tibook nga
mga gabii. Ug, ania karon, ania nagapadulong ang usa ka panon sa mga tawo uban
ang mga magkakabayo nga nagtinagurha. Ug siya mitubag ug miingon: Ang
Babilonia nahulog, nahulog na; ug ang tanan nga mga larawan sa iyang mga dios
nangadugmok ngadto sa yuta.” (Isaias 21:8-9).

"Ug kini nahimong puloy-anan sa mga demonyo." Kini sa simbolikong paagi
nagpasabot nga ang mga impyerno niining mga Romano Katoliko mao ang
gimarkahan sa mga kailibgon sa paggamit sa kamandoan (pinaagi sa gahum,
awtoridad, o pagpugong) gikan sa kainit sa gugma sa kaugalingon (dili gani
maghunahuna sa panginahanglan sa uban kondili sa ilang kaugalingon lamang), ug
pinaagi sa mga pangibog sa pagpasipala sa mga kamatuoran sa langit gikan sa dili
tinuod nga kasibot sa maong gugma (ilang gituis ug gibawog ang Balaang Pulong ni
Jesu-Kristo diha sa Bibliya aron isulti nila ang gusto nilang isulti).

Ang “mga demonyo” nagsimbolo sa mga kahilayan sa pagbuhat ug daotan (kini
nagagikan sa dili paghigugma sa Diyos kondili sa paghigugma lamang sa ilang
kaugalingon), ug usab sa mga kaibog sa pagpalsipikar sa mga kamatuoran (sa
pagkuha sa himaya ni Jesukristo ug sa paghatag niini sa ilang kaugalingon). Apan ang
"mga demonyo", sama sa mga pangibog, adunay daghang mga matang (adunay
halos dili maihap nga mga paagi sa pagsimba sa kaugalingon). Ang labing daotan mao
kadtong naglangkob sa mga kahilayan gikan sa kainit sa gugma sa kaugalingon aron
magamit ang kamandoan sa mga pagkabalaan (pagkabalaan) sa simbahan ug sa
langit (gikan sa usa ka kinahanglan nga iduso si Jesus gikan sa trono sa langit ug
angkonon ang tanan nga gahum nga ila). Ug tungod kay kini nga kamandoan (ang
gugma sa pagpugong sa uban) gipahimutang sa ilang mga kasingkasing (kini gusto
nila nga buhaton), sila usab naglangkub sa mga kahilayan sa pagpasipala sa mga
kamatuoran sa langit (pagitom sa gugma ni Jesus sa bisan unsang paagi nga mahimo
nila) gikan sa dili tinuod nga kasibot sa gugma. (sila nahigugma sa dautan ug
nagdumot sa maayo).

Dugang pa, tungod kay nahibal-an nila, kung sila mahimong mga "demonyo", sama
sa kaso pagkahuman sa kamatayon, nga ang Ginoo lamang ang adunay kamandoan
sa langit ug yuta (human sila mamatay gikan sa kalibutan dili na sila mahimong
magdula nga Diyos), nahimo silang mga personipikasyon sa pagdumot alang Kaniya
(Gikuha ni Jesus gikan kanila ang ilang labing dako nga gugma aron simbahon ingon
nga usa ka diyos aron ang ilang pagdumot Kaniya walay katapusan), hangtod sa
kadugayan, hangtod sa usa ka siglo ang milabay (human sila namatay), dili sila
makaagwanta sa pagpaminaw Kaniya ginganlan.

"Usa ka bilanggoan alang sa matag mahugaw nga espiritu, ug usa ka bilanggoan
alang sa matag mahugaw ug dulumtanan nga langgam!" Kini sa simbolikong paagi
nagpasabot nga ang kadautan nga gibuot ug mao usab ang gibuhat sa mga tawo sa



maong mga impyerno, ug ang mga sayop nga gihunahuna sa hunahuna ug sa
sangputanan nga katuyoan, mga yawan-on (ang mga tawo nga nagpuyo didto puro
dautan), tungod kay ang mga tawo mitalikod sa Ginoo. sa ilang mga kaugalingon (dili
gayud sila gusto nga mosunod sa Napulo ka mga Sugo, apan sa paglapas sa ingon sa
daghan sa mga nga ilang mahimo).

Ang “prisohan” nagsimbolo sa impiyerno, tungod kay kining mga Romano Katoliko
gipriso didto. Ang “espiritu” nagsimbolo (nagkahulogan) sa tanang butang nga may
kalabotan sa ilang pagmahal o kabubut-on (kon unsay ganahang buhaton sa usa ka
tawo mahigugma man sa Diyos o higugmaon ang kaugalingon) ug sa misangpot nga
aksyon (ang resulta nga mahitabo sa pagbuhat ug daotan o pagbuhat ug maayo), ug
ang usa ka “langgam” nagsimbolo (nagpasabot) sa tanang butang nga may kalabotan
sa hunahuna o salabutan (unsay gihunahuna sa usa ka tawo kon kini nagpasabut ba
sa gugma sa Dios ug sa pag-alagad Kaniya, o gugma sa kaugalingon ug sa pag-alagad
sa kaugalingon) ug ang sangputanan nga katuyoan. Ang usa ka "mahugaw nga
espiritu" ug usa ka "hugaw nga langgam" sumala niana nagsimbolo sa tanang mga
kadautan nga gibuot ug mao nga gibuhat (tungod kay sila ganahan nga mobuhat ug
dautan ang tanan nilang mga hunahuna mga dautan), ug ang tanan nga mga
kabakakan (ilang pagsalikway sa kamatuoran ug ilang gipulihan sa ilang kaugalingong
mga ideya. ug pagsabot) nga nalingaw sa hunahuna ug sangpotanan nga tuyo (ang
resulta nga mahitabo gikan sa pagbuhat ug daotan o pagbuhat ug maayo). Dugang
pa, tungod kay ang mga kadautan ug mga kasaypanan nga gilingaw niini nga mga
tawo (ang Romano Katoliko nga relihiyon) makita sa mga impyerno (ug dili sa langit),
busa ang simbolikong kahulogan mao nga ang ilang mga kadautan ug mga
kasaypanan kay yawan-on (ngadto sa gawas sa kalibutan ang relihiyon. daw maayo
apan sa mga mata sa Dios dili sila maayo). Dugang pa, tungod kay kining mga
tawhana mitalikod sa Ginoo ngadto sa ilang kaugalingon, “ang matag mahugaw nga
langgam” gitawag usab ug “makaluod” (nga maoy hinungdan sa baho kaayo sa buho
sa ilong sa Diyos nga makakita niining bakak nga relihiyon).

**********

Pinadayag Kapitulo 18 Bersikulo 3. “Kay ang tanang mga nasud nangahulog tungod
sa vino sa kaisug sa iyang pagpakighilawas; ug ang mga hari sa yuta
nakapakighilawas uban kaniya, ug ang mga magpapatigayon sa yuta nangadato
tungod sa gahum sa iyang mausikong pagpatuyang.”

"Kay ang tanan nga mga nasud nakainum sa bino sa kapungot sa iyang kaulag, ug
ang mga hari sa yuta nakighilawas kaniya." Kini sa simbolikong paagi nagpasabot
nga ang mga Romano Katoliko naghimo ug dili maayo nga mga dogma (sa usa ka kilid
sa sensilyo sila adunay usa ka nawong, apan sa pikas nga bahin sa sensilyo sila
adunay laing nawong), dogma (mga pagtulon-an sa simbahan) nga mga mananapaw
(pagsagol sa dautang basura sa putli nga tubig sa Bibliya-Pulong) ug mga pagpasipala
(nga walay pagtahod ngadto sa sagrado ug Balaang Bibliya) sa kaayo sa Pulong
(paghigugma ni Jesus alang sa tanan) ug kamatuoran (tanang kaalam nga makita
niini), ug mipuno (sa baylo sila mikaylap. ug ipatibulaag ang mga bakak) uban kanila
ang tanan nga natawo ug nagdako sa mga gingharian ubos sa ilang pagmando (ilang



gipakaylap ang ilang bakak nga pagtulon-an sa simbahan bisan asa sila adunay mga
bilding sa simbahan).

Pinaagi sa "bino" nga ilang giinom, ug tungod niini sila nahubog (sila nabuang sa
tanang sayop nga pagtulon-an sa simbahan, ang relihiyosong walay pulos nga mga
pulong nga gikan niini nga relihiyon) nga ilang gibuhat (apan sila anaa sa kasaypanan).
Kay ang tanan nga pagtoo, ang tanang himaya, ug ang tanang gugma ug kamatuoran
sa simbahan gikan sa Ginoo ug gikan Kaniya lamang (si Jesus lamang ang nangulo sa
Kristohanong simbahan). Kay imposible nga kini gikan sa tawo (sama sa Santo Papa).
Apan ang mga lider sa relihiyon sa Katoliko nag-angkon nga kini tanan gikan kanila,
ug ilang giangkon ang tanan nga himaya ug ang gahum sa langit ug yuta (ilang
gisultihan ang mga sumusunod nga Katoliko, ayaw pagpaminaw kang Jesus, paminaw
kanamo).

"Ug ang mga magpapatigayon sa yuta nahimong dato tungod sa kadagaya sa iyang
mga kaluho", nagpasabot nga mas dako ug mas ubos ang ranggo nianang hierarchy
(gikan sa Santo Papa ngadto sa Parish priest), kinsa pinaagi sa pagmando (hingpit nga
pagkontrolar) sa mga butang nga balaan (tanan nga mga butang sa gingharian sa
Dios) maningkamot alang sa ilang kaugalingon Balaan nga kahalangdon ug super-
regal nga himaya (kini nga mga lider ganahan nga makita nga bantugan ug balaan
nga mga tawo), ug padayon nga nagtinguha sa pagtukod kanila nga lig-on (gipadako
nila ang ilang gobyerno) pinaagi sa pagpadaghan sa mga monasteryo (pagtukod sa
ilang bakak nga relihiyon pinaagi sa pagtukod ug dugang nga mga simbahan sa matag
bahin sa kalibutan nga ilang mahimo) ug sa mga kabtangan (kabtangan) ubos nila, ug
pinaagi sa mga bahandi (mga sako sa salapi) nga sa walay katapusan (sa walay
katapusan nga kahakog) sila magtigum ug magtigum gikan sa kalibutan. Walay lain
nga mahimong ipasabot sa "mga magpapatigayon sa Babilonia" kay sa mas dako ug
mas ubos ug ranggo sa ilang Katolikong liderato (gikan sa Santo Papa ngadto sa Kura
Paroko). Aron makatigom ug dagkong kantidad sa kuwarta ilang gibaligya ang
kaluwasan ngadto sa ordinaryong mga tawo (ingon nila nga makakitag langit,
kinahanglang moagi una sa simbahang Katoliko), sa ato pa, ilang gibaligya ang langit.

**********

Pinadayag Kapitulo 18 Bersikulo 4. "Ug nadungog ko ang lain nga tingog gikan sa
langit, nga nagaingon: Gumula kamo kaniya, katawohan ko, aron dili kamo
makaambit sa iyang mga sala, ug aron dili kamo makadawat sa iyang mga
hampak."

(Si Apostol Juan wala magsulti kung ang tingog gikan sa anghel apan kini daw gikan
mismo sa Ginoo). Nagpasabot (nagpasabot) sa pag-awhag gikan sa Ginoo ngadto sa
tanan (sa bisan kinsa nga maminaw), ingon man usab niadtong anaa sa relihiyoso
nga pagdani (usab ngadto sa mga sumusunod sa Katoliko nga relihiyon) sama
niadtong wala niini (bisan kinsa nga maminaw sa pagbuhat sa dili moduol niini nga
relihiyon), sa pagbantay sa ilang kaugalingon gikan sa pag-apil sa ilang kaugalingon
niining talamayon nga bakak nga relihiyon. Aron ang ilang mga kalag kinahanglan
motuo sa ingon nga mga bakak gikan sa impyerno ug sila mamatay hangtod sa



kahangturan (ang tanan makahimo sa ilang kaugalingon nga mga pagpili apan si
Jesus nagsulti sa tanan nga mga tawo nga kini nga relihiyon delikado).

Pinaagi sa "laing tingog gikan sa langit nga nag-ingon," gipasabot (nagpasabot) pag-
awhag (gusto ko nga motabang kanimo) gikan sa Ginoo ngadto sa tanan (sa bisan
kinsa nga maminaw), ingon man usab niadtong anaa sa relihiyoso nga pagdani sama
niadtong wala sa kini (usab sa mga sumusunod sa Katoliko nga relihiyon); tungod kay
kini nagsunod, "Gumula kamo kaniya, akong katawhan," nga mao, ang tanan nga
moduol sa Ginoo (moduol sa Iyang trono sa pag-ampo ug pagsimba). Kini nga pag-
awhag (Gusto ko nga motabang kanimo) gikan sa Ginoo (Jesus) Mismo tungod kay
ang tingog "gikan sa langit." (kay ang langit langit tungod sa Ginoo ug dili tungod sa
mga anghel). Pinaagi sa "aron dili kamo mahimong umalambit sa iyang mga sala,"
gipasabot (nagpasabot) nga sila kinahanglan magbantay (mag-amping) aron dili sila
magbantay sa ilang kaugalingon batok sa pag-apil sa ilang kaugalingon niining
talamayon (makalilisang) nga bakak nga relihiyon. Ang ilang mga sala (niining
relihiyona) mga dulumtanan (mapintas, mangil-ad, dulumtanan, ug makapasakit)
tungod kay kini gitawag sa nag-unang kapitulo, (Pinadayag 17:4). Pinaagi sa "dili ka
makadawat sa iyang mga hampak." gipasabot (nagpasabot) aron dili sila mawala
(mahulog sa impyerno kung mamatay sila); kay pinaagi sa "mga hampak" ang mga
kadautan (paghunahuna nga gikan sa impyerno) ug mga kabakakan (pagsalikway sa
kamatuoran ug pag-ilis sa kaugalingon nga makahilo nga mga ideya) gipaila, ug sa
samang higayon kalaglagan pinaagi kanila (sila sa katapusan sa pagpatay sa espiritu
sa komon nga mga tawo ug mga sumusunod. niini nga relihiyong Katoliko). Kini
gipasabot sa "mga hampak".

**********

Pinadayag Kapitulo 18 Bersikulo 5. "Kay ang iyang mga sala nakaabut hangtud sa
langit, ug nahinumduman sa Dios ang iyang mga pagkadili-matarung."

"Kay ang iyang mga sala mingkayab ngadto sa langit, ug ang Dios nahinumdom sa
iyang mga kasal-anan." Kini sa simbolikong paagi nagpasabot nga ang ilang mga
kadautan (gikan sa mga pangibog sa hunahuna ug lawas) ug mga kabakakan
(pagsalikway sa kamatuoran nga makaplagan sa Bibliya ug gipulihan ang ilang
kaugalingong makahilo nga mga ideya) modagsang (kusog kaayo kini nga baho gikan
sa impyerno sa yuta nga mopatunghag bisan ngadto sa sa ubos) sa mga langit, apan
ang Ginoo manalipod sa mga langit gikan sa paglapas (sa pag-atake sa kawalay sala
sa mga anghel) pinaagi kanila.

Pinaagi sa "Ang Dios nahinumdom sa iyang mga inhustisya," gipasabot (nagpasabot)
nga ang Ginoo manalipod sa mga langit (ug sa mga anghel) gikan sa kapintasan
(gikan sa pag-atake sa pagkawalay sala sa mga anghel). Kini gipasabot niini nga mga
pulong, tungod kay ang tanang butang sa langit mga kaayohan (gugma) ug
kamatuoran (kaalam), ug ang tanang butang sa impyerno mga dautan (gikan sa mga
pangibog sa hunahuna ug lawas) ug mga bakak (pagsalikway sa kamatuoran nga
makita sa ang Bibliya ug ilisan ang ilang kaugalingong makahilo nga mga ideya);
samtang kini mahitabo ang mga langit ug ang mga impyerno hingpit nga mabulag



(dili gayud magkita ang duha), busa ang mga dautan (gikan sa mga pangibog sa
hunahuna ug lawas) ug mga kabakakan (pagsalikway sa kamatuoran ug mopuli sa
ilang kaugalingon nga makahilo nga mga ideya) dili makaabut sa langit. Apan bisan
pa (sa bag-o pa lang nga giingon), kung ang mga daotan (gikan sa mga kahilayan sa
hunahuna ug lawas) ug mga sayup (pagsalikway sa kamatuoran ug gipulihan ang
kaugalingon nga makahilo nga mga ideya) gipadaghan (mitubo sa ingon ka taas nga
lebel sa yuta) lapas sa lebel sa oposisyon (ang mga hunahuna ug hugot nga pagtuo
bisan sa mga anghel dili makapugong sa dili maayo nga baho nga motungha kanila
gikan sa yuta), ug sa ingon dili makatarunganon (unsa ka dako nga ang mga anghel
makabarug sa wala pa sila magreklamo sa Ginoo), ang mga langit nataptan (ang mga
hunahuna ug pagtuo bisan ang mga anghel dili makapugong sa dili maayo nga baho);
ug gawas kon ang Ginoo unya manalipod sa mga langit, nga gipahinabo sa usa ka
mas gamhanan nga pag-agos (gahum nga presensya sa balaan nga kahalangdon ni
Ginoong Jesus nga mopapahawa niini nga dautan balik ngadto sa impyerno) gikan sa
Iyang kaugalingon (si Jesus lamang ang nagbuhat niini), kapintasan (pag-atake sa
mga anghel inosente) gihalad ngadto sa mga langit; ug sa diha nga kini miabut na sa
iyang gitas-on (unsa ka dako nga ang mga manolonda makabarug sa atubangan sa
ilang pagreklamo ngadto sa Ginoo), Iyang ipatuman (gipatuman) ang Katapusang
Paghukom, ug sa ingon sila gilingkawas (gipagawas gikan sa makalilisang nga baho
gikan sa impyerno) . Busa kini mao, nga kini mosunod niini nga kapitulo (18).

**********

Pinadayag Kapitulo 18 Bersikulo 6. "Bayri ninyo siya, ingon sa iyang gibayad; ug pil-
on ninyo kaniya ang pilo sumala sa iyang mga buhat; sa copa nga iyang
gisimbungan kaninyo, simbugi ninyo ug pilo.”

"Ihatag kaniya ingon sa iyang gihatag kanimo, bayri siya ug pilo sumala sa iyang
mga buhat; sa copa nga iyang gisagol, sagola siya ug pilo." Nagpasabot (nagpasabot)
sa makiangayon nga panimalos (usa ka buhat sa pagsilot sa ilang kasaypanan ug
giunsa nila pagpasakit sa uban) ug pagsilot kanila human sa kamatayon (ang kadaot
nga ilang gipahinabo sa yano ug ordinaryong mga tawo madoble ngadto kanila), nga
unya ang mga kadautan (gikan sa mga pangibog sa hunahuna ug lawas) ug mga
kabakakan (pagsalikway sa kamatuoran nga makita sa Bibliya ug ang pagpuli sa ilang
kaugalingon nga makahilo nga mga ideya) diin ilang nadani ug gilaglag ang uban
mobalik kanila sumala sa ilang gidaghanon ug kalidad, nga mao gitawag nga "balaod
sa pagpanimalos" (ang mga tawo nga iya sa kalibutan moingon nga kini mao ang
karma sa pagbalik ngadto kanila).

"Ihatag kaniya sama sa iyang gihatag kanimo," nagpasabot (nagpasabot) sa
makiangayon nga panimalos (usa ka buhat sa pagsilot sa ilang kasaypanan ug giunsa
nila pagpasakit sa uban) ug silot kanila human sa kamatayon (sila makalingkawas
niini hangtud human sa mamatay sila ug unya hukman sila). "Doble ngadto kaniya sa
doble sumala sa iyang mga buhat," nagpasabot (nagpasabot) nga ang mga kadautan
nga ilang gihaylo (nadani pinaagi sa dili pagsulti sa kamatuoran) ug milaglag sa uban
(sila wala makaambit sa espirituhanon nga kinabuhi apan nakig-ambit sa
espirituhanon nga kamatayon) mobalik. diha kanila sumala sa ilang gidaghanon ug



kalidad (kon giunsa nila pagpasakit ang ubang mga tawo mobalik ngadto kanila sa
ilang ganti). "Sa kopa nga iyang gisagol, isagol alang kaniya ang doble," nagpasabot
(nagpasabot) nga ang mga kabakakan (pagsalikway sa kamatuoran nga makita sa
Bibliya ug ang puli sa ilang kaugalingong makahilo nga mga ideya) mobalik sa samang
paagi (alang sa tanang kalaglagan) ug ang kamatayon nga ilang gipahinabo sa
ordinaryong mga tawo nga misunod kanila, mahimong pilo sa gidak-on alang kanila
sa tapus sila mamatay; kay pinaagi sa "usa ka kopa" o mga kasaypanan sa bino
(pagsalikway sa kamatuoran nga makaplagan sa Bibliya ug sa pagpuli sa ilang
kaugalingong makahilo nga mga ideya) gipasabot, Halos parehas nga mga butang ang
gisulti bahin sa Babel sa mga propeta:

"Tawga sa tingub ang mga magpapana batok sa Babilonia, silang tanan nga
nanagbusog sa pana: magpahaluna kamo paglibut batok kaniya; ayaw
pagpagawasa ang bisan kinsa niana: balusi siya sumala sa iyang mga buhat; sumala
sa tanan nga iyang gibuhat, buhata kaniya; tungod kay nagarboso siya batok kang
Jehova, batok sa Balaan sa Israel." (Jeremias 50:29)

"Managsinggit kamo nga magalibut batok kaniya: siya mitugyan na sa iyang
kaugalingon: ang iyang mga salipdanan nangapukan, ang iyang mga paril
gipanagtumpag; kay kini mao ang panimalus ni Jehova: panimasli siya; ingon sa
iyang nahimo, buhata kaniya." (Jeremias 50:15)

"Oh anak nga babaye sa Babilonia, ikaw nga pagalaglagon, Malipayon siya, nga
magabalus kanimo Ingon sa imong pag-alagad kanamo." (Mga Salmo 137:8)

**********

Pinadayag Kapitulo 18 Bersikulo 7. "Sa hilabihan nga paghimaya niya sa iyang
kaugalingon, ug pagpuyo sa mga mausikong pagpatuyang, sa ingon hatagan ninyo
siya ug pag-antus ug pagbalata; kay nakaingon siya sa iyang kasingkasing:
Nagalingkod ako nga reina, ug dili ako balo, ug dili gayud ako makakita ug
pagbalata.”

"Sa taksanan nga siya naghimaya sa iyang kaugalingon ug nagbuhat sa iyang
kalipayan, sa samang taksanan ihatag kaniya ang kasakit ug kaguol." Kini sa
simbolikong paagi nagpasabot nga sa gidak-on (kon unsa ka dako ang ilang
pagpanghambog sa ilang dakong kinabuhi) sa ilang kalipay sa kasingkasing (kalipay sa
pagbaton og usa ka maayo kaayo nga kinabuhi) tungod sa ilang kamandoan (sila
adunay hingpit nga pagkontrolar sa tanan ug sa tanan), ug sa ilang kasadya. sa
hunahuna ug lawas tungod sa ilang katigayunan (adunay daghang kuwarta ug
pagkaon ug nangaon sila hangtod nga nitambok), sa parehas nga lebel (unsa ka
daghan ang ilang gipasigarbo sa ilang dako nga kinabuhi) nga ilang masinati
pagkahuman sa kamatayon (sa dihang sila mamatay ug mobiya niini nga kalibutan)
usa ka kaguol (sila bation og dako nga kagul-anan ug kasubo) tungod sa ilang
pagkahulog ug nahimong mga butang sa pagbiaybiay (sila mabugnaw ug gutomon ug
ang mga tawo moagi ug mokatawa kanila), ug tungod sa ilang kakabus ug pagkaalaot.



(kay sa kalibutan kaniadto adunahan, malipayon ug tambok, karon wala na silay
ikasul-ob gawas sa gisi nga mga sinina nga daan).

Mao kini ang mga silot ug mga silot (nabuhat nila kini sa ilang kaugalingon tungod
kay wala sila magsunod sa Napulo ka Sugo) nga gipasabut sa Pulong (Bibliya) pinaagi
sa "mga pagsakit" sa impyerno. Ug ang pagdumot sa Ginoo (human sila mamatay
ilang gitamay si Jesus tungod sa pagkuha sa kahibulongang kinabuhi nga ilang
nabatonan dinhi sa yuta), busa, ug sa tanang butang nga may kalabotan sa langit ug
sa simbahan (ilang gitamay ang bisan unsang butang nga may kalabotan kang
Ginoong Jesus), mao ang gipasabot sa "kalayo" didto (kay ang "kalayo" sa impyerno
dili gikan kang Jesus kondili gikan sa kasuko ug kasuko nga nagdilaab sulod sa ilang
mga kasingkasing).

**********

Pinadayag Kapitulo 18 Bersikulo 8. "Tungod niini moabut sa usa ka adlaw ang iyang
hampak, kamatay, ug pagbalata, ug gutom, ug mahurot siya sa pagkasunog sa
kalayo; kay kusgan ang Ginoong Dios, nga naghukom kaniya."

"Busa ang iyang mga hampak moabut sa usa ka adlaw - kamatayon ug
pagbangotan ug kagutom." Kini sa simbolikong paagi nagpasabot nga tungod niini,
sa panahon sa Katapusan nga Paghukom ang mga silot alang sa mga kadautan (gikan
sa mga pangibog sa hunahuna ug lawas) nga ilang nahimo (sa kalibutan) mobalik sa
ilang kaugalingon (ang mga sala nga ilang nahimo mobalik sa ilang kaugalingon. nga
mahulog kanila) - kamatayon (mawad-an sila sa tanan nga mga butang nga
importante kanila), nga mao ang kinabuhi sa impyerno ug ang kahiladman nga
kasakit (sa ilang kaugalingon nga personal nga impyerno) sa pagkahulog gikan sa
ilang pagmando (dili na sila magsul-ob sa pari. mga sinina ug adunay kontrol sa mga
tawo) - pagbangotan, nga usa ka internal nga kasakit tungod sa ilang kakabus
(kaniadto naa nila ang tanan nga ilang gikinahanglan apan karon wala na sila) ug
pagkaalaot imbes nga kabuhong - ug kagutom, nga mao ang pagkawala sa bisan
unsang pagsabut sa kamatuoran (gitrangkahan nila ang ilang kaugalingon gikan sa
pultahan sa langit).

Ang "Busa" nagtumong sa kamatuoran nga siya miingon sa iyang kasingkasing, "Ako
naglingkod ingon nga rayna ug dili usa ka balo, ug dili makakita sa kasubo,"
(makabaton siya og usa ka talagsaon nga kinabuhi sa kalibutan) "Sa usa ka adlaw"
nagpasabot, sa simbolikong paagi, sa panahon sa Kataposang Paghukom, gitawag
usab nga Adlaw sa Paghukom (sa dihang ang Ginoo motapos ug mopahawa sa
simbahang Katoliko hangtod sa kahangtoran). Ang “mga hampak” nagsimbolo
(nagpasabot) sa mga silot (ang mga sala nga ilang nabuhat mobalik ug mahulog
kanila) tungod sa mga kadautan (gikan sa mga pangibog sa hunahuna ug lawas) nga
ilang gibuhat dinhi sa kalibotan, nga unya mobalik kanila. Ang “kamatayon”
nagsimbolo (nagkahulogan) sa kinabuhi sa impiyerno (ilang gitrangkahan ang ilang
kaugalingon gikan sa pultahan sa langit), ug ang kasakit sa sulod (sa ilang kaugalingon
nga personal nga impyerno) sa pagsalikway gikan sa ilang dominyon (nagpasabot sa
ilang kasingkasing nga sila ganahan nga simbahon ug gisimba sa ordinaryong mga



tawo), nga gitawag ug “pagsakit” (dili na sila tugotan nga makabaton ug awtoridad
pag-usab). Ang “pagbangotan” nagsimbolo (nagpasabot) sa kahiladman nga kasakit
(sa ilang kaugalingon nga personal nga impyerno) tungod sa ilang kakabos ug
pagkaalaot imbes sa bahandi (kaniadto naa nila ang tanan nga ilang gikinahanglan
apan karon wala na sila). Ang "kagutom" nagsimbolo (nagpasabot) sa pagkawala sa
bisan unsa nga pagsabut sa kamatuoran (ilang gitrangkahan ang ilang kaugalingon
gikan sa pultahan sa langit).

Ang mga tawo sa relihiyong Romano Katoliko nga nagmando (nagpasabot sa ilang
kasingkasing ganahan sila nga simbahon ug simbahon sa ordinaryong mga tawo)
gikan sa gugma sa kaugalingon ug walay gugma sa mapuslanong mga serbisyo (sa
pagtabang sa uban) alang sa ilang kaugalingong kaayohan (tungod kay kini mao ang
husto nga butang nga buhaton), mag-antus niining tulo ka mga hampak o mga silot
(sa ilang kaugalingon nga personal nga impyerno). Mga ateyista usab sila (mahimo
silang magpakaaron-ingnon nga nag-alagad sa Dios apan dili gani sila motuo Kaniya)
sa ilang kasingkasing, tungod kay ilang gipasangil ang tanan sa ilang kaugalingong
kabuotan (naghunahuna sila nga mas maalamon sila kay sa uban) o sa kinaiyahan (o
sa diyos). (sa inahan nga yuta). Ang tanan nga nahibilin sa maong tribo (ang Romano
Katoliko nga relihiyon nga mga sumusunod ug mga lider) nga managsama ug kinaiya
(nga silang tanan managsama rag hunahuna), apan wala kaayo maghunahuna sa
ilang kaugalingon (wala sila magsusi sa sulod sa ilang mga kasingkasing kon sila ba
Mahimong sayop ug adunay tinuod nga Dios), mga tigsimbag mga diosdios (wala sila
mosimba ni Jesu-Kristo kondili nagsimba ug nagsimba sa ilang kaugalingon).

**********

Pinadayag Kapitulo 18 Bersikulo 9. "Ug ang mga hari sa yuta, manag-panghilak ug
managbakho tungod kaniya nga nakapakighilawas kaniya ug nakapuyo sa mga
mausikong pagpatuyang uban kaniya, kong makita nila ang aso sa iyang
pagkasunog;"

"Ug ang mga hari sa yuta nga nakighilawas kaniya ug nalipay kaniya, manghilak ug
managbakho tungod kaniya sa diha nga makita nila ang aso sa iyang pagkasunog."
Kini nagsimbolo sa pangsulod nga mga pagbati sa kaguol niadtong mga Romano
Katoliko nga anaa sa mas taas nga ang-ang sa kamandoan (ang gugma sa gahom,
awtoridad, o kontrol) ug ang mga kalipay niini pinaagi sa ilang pagpalsipikar (ang
ilang pagsalikway sa kamatuoran nga makita sa Bibliya ug ilang gipulihan. sa ilang
kaugalingong bakak nga mga ideya) ug mga mananapaw (pagsagol sa dautang basura
sa putli nga tubig sa Bibliya-Pulong) sa mga kamatuoran sa Pulong (tanang bililhong
mga saad ni Jesus), nga ilang gihimo nga sagradong mga pagtulon-an (tanang
relihiyosong pagtulon-an) sa simbahan, sa dihang nakita nila nga nahimo silang
mahugaw.

Ang hilisgutan (kung unsa ang gihisgutan) niini nga (bersikulo 9) ug ang mosunod nga
bersikulo (bersikulo 10) mao ang pagbangotan (pagbati ug dakong kasubo) sa "mga
hari sa yuta", pinaagi kang kinsa ang labing taas nga ranggo (ang mga Papa, Ang mga
Cardinals ug ang mga Monsenyor) ang gipasabot, kadtong gitawag nga mga prelate



ug primates (taas kaayo nga mga lider sa simbahan). Sa (Pinadayag kapitulo 18)
bersikulo 11 hangtod 16 ang topiko mao ang (kon unsa ang gihisgotan) ang
pagbangotan (aron mobati ug dakong kasubo) sa “mga magpapatigayon sa yuta”,
diin ang mga ubos ug ranggo gipasabot, kadtong gitawag nga mga monghe (ug mga
pari). Ug sa (Pinadayag kapitulo 18) bersikulo 17 hangtod 19 ang ulohan mao ang
(kon unsa ang gihisgotan) ang pagbangotan (aron mobati ug dakong kasubo) sa “mga
tagdumala sa barko” ug “mga marinero”, pinaagi kang kinsa kadtong naghatag sa
ilang mga kita (salapi ngadto sa simbahan) ang gipasabot, kadtong gitawag nga laygo
(ang kasagarang mga sumusunod, kadtong mitambong sa Misa, ug mga tigtampo sa
simbahan).

Apan dinhi karon ang hilisgutan mao ang (ang gihisgutan) "ang mga hari sa yuta",
diin ang labing taas nga mga Romano Katoliko sa ranggo (ang mga Papa, Cardinals,
ug ang mga Monsenyor) simbolikong gipasabot. Aron ipakita nga ang “mga hari”
wala magpasabot ug mga hari, kondili ang mga tawo nga gimandoan sa (gipalihok sa)
mga kamatuoran nga naggikan sa pagkamaayo (gikan sa usa ka gigikanan sa gugma
nga buot nilang buhaton ang maayong mga butang), ug sa kaatbang nga diwa, ang
mga tawo nga gimandoan sa mga kabakakan nga naggikan sa daotan (gikan sa
gigikanan sa daotan gusto nila nga buhaton ang daotan nga mga butang). Busa dinhi
“ang mga hari sa yuta nga nakighilawas” uban sa Babilonya (ang Katolikong
relihiyon) ug nalipay kaniya (kadtong nahigugma sa tanang butang bahin niini nga
relihiyon) nagsimbolo (nagpasabot) sa mga tawo nga nagpahimulos sa iyang
pagmando (ang gugma sa gahom, awtoridad, o pagkontrol) ug ang mga kalipay niini
(kini makapalipay kanila) pinaagi sa pagpalsipikar (sa ilang pagsalikway sa
kamatuoran nga makaplagan sa Bibliya ug ilang gipulihan ang ilang kaugalingong
bakak nga mga ideya) ug pag-adulte (pagsagol sa daotang basura sa putli nga tubig
sa Bibliya-Pulong) sa mga kamatuoran sa Pulong (ang tanan nga kamatuoran ug
pagkabalaan nagagikan kang Jesu-Kristo), ilabina pinaagi sa pagpalsipikar ug
pagsabwag sa kamatuoran nga gisulti sa Ginoo ngadto kang Pedro, nga may
kalabotan niini atong isulti sa ubos.

Kita adunay isulti dinhi mahitungod sa kamatuoran nga ang Ginoo misulti ngadto ni
Pedro mahitungod sa mga yawe sa gingharian sa langit ug sa gahum sa pagbugkos ug
paghubad (Mateo 16:15–20).

**********

Pinadayag Kapitulo 18 Bersikulo 10. "Nga nanagtindog sa halayo tungod sa
kahadlok sa iyang pag-antus nga nagaingon: Alaut, alaut ang dakung ciudad, ang
Babilonia, ciudad nga malig-on! Kay sa usa ka takna miabut ang paghukom
kanimo."

"Nagtindog sa halayo tungod sa kahadlok sa iyang pag-antos, nga nag-ingon, 'Alaot,
alaot, kanang dakong siyudad sa Babilonia, kanang gamhanang siyudad! Kay sa usa
ka takna ang imong paghukommiabot.'" Kini nagsimbolo (nagpasabot) sa ilang
kahadlok sa mga silot (kini nga mga Katoliko. Nakita na karon sa mga lider sa
relihiyon ang ilang relihiyon nga gipahinungod sa ilang kaugalingon nga nahugno ug



hapit na mapukan), ug grabe nga pagminatay (makapasubo kaayo nga ang mga
posisyon sa gahum ug pagsimba nga ilang naa kaniadto nawala) unya nga ang
Romano Katoliko nga relihiyon, gipalig-on pag-ayo (kini morag kini molungtad sa
kahangturan), mahimong kalit ug hingpit nga mabali (kini nga mga lider sa relihiyon
naghunahuna nga sila luwas ug luwas), ug nga sila mamatay (ug karon ingon og ang
tanan nga ilang gihigugma kuhaon gikan kanila).

Ang “pagbarog sa halayo tungod sa kahadlok sa pagsakit” nagsimbolo sa usa ka
kahimtang nga layo pa sa kahimtang niadtong anaa sa kahimtang sa pagkahinukman
sa silot (kini nga mga lider sa Katoliko karon nagduda nga ang Diyos diin ilang gikawat
ang tanan Niyang gahom ug awtoridad maghukom kanila tungod sa ilang daotang
pamatasan), tungod kay ang mga tawo dinhi adunay "kahadlok sa pagsakit" (tungod
kay wala sila mobati nga sad-an sa pagbuhat ug daotan apan naluoy sila sa ilang
kaugalingon tungod kay nawala ang tanan nga ilang gihigugma), nga labi pa naton
isulti sa ubos. "Alaut, alaot," nagsimbolo (nagpasabot) sa usa ka grabe nga
pagminatay (dakong kasubo). Ang "kaalaot" nagsimbolo (nagpasabot) sa usa ka
pagbakho (dakong kasubo) sa usa ka katalagman, kaalaotan, o panghimaraut (usa ka
butang nga dili maayo nga nahitabo). "alaut, alaot," busa nagsimbolo sa usa ka
mabug-at nga pagminatay. Ang “dakong siyudad nga Babilonya” nagsimbolo
(nagpasabot) sa relihiyong Romano Katoliko, dinhi ang “Babilonia” ingong usa ka
“babaye” o “bigaon”. Tungod kay ang "pagsakit" giingon nga iyang "pagsakit"
(naghunahuna sila nga luwas sila apan karon ilang nakita ang magbubuhat nga Diyos
nga mibangon batok kanila). Ang usa ka "gamhanan nga siyudad" nagsimbolo
(nagpasabot) sa usa ka relihiyon nga gipalig-on pag-ayo (maayo ang pagkagamot).
"Sa usa ka takna miabut ang imong paghukom" nagpasabot sa simbolikong paagi
nga kini mahimong kalit nga mabali ug nga sila mamatay (ang tanan nga ilang
gihigugma kalit nga nahulog sa usa ka dako nga pundok sa tisa). Ang "sa usa ka oras"
nagpasabot, simbolikong paagi, sa kalit (ang tanan nahibulong), ug ang iyang
paghukom (gipahunong sa Diyos kining bakak nga relihiyon) nagsimbolo (nagpasabot)
sa iyang pagbalit-ad ug sa kalaglagan (pagbaliskad sa lamesa sa dakong pagkahagsa)
niadtong nga nakighilawas kaniya ug nalipay kaniya (kini nga mga lider sa relihiyong
Katoliko), nga mao ang hilisgutan dinhi (niining bersikulo sa Bibliya). Ang ilang
kalaglagan (katapusan) mao ang hilisgutan sa giingon dinhi (niining bersikulo sa
Bibliya).

**********

Pinadayag Kapitulo 18 Bersikulo 11. "Ug ang mga magpapatigayon sa yuta
managpanghilak ug managbalata tungod kaniya, kay wala nay tawo nga mopalit sa
ilang mga baligya:”

"Ug ang mga magpapatigayon sa yuta managpanghilak ug managbakho tungod
kaniya, tungod kay wala nay mopalit sa ilang mga baligya." Kini nagsimbolo sa ubos
nga ranggo (Mga Obispo ug Pari) nga nag-alagad ug nagpahimulos sa mga kabalaan
sa maong relihiyon (ang ilang giangkon nga ang mga simbahan balaan nga mga
pagtulon-an) - dinhi ang ilang mga pagbati sa kaguol (sila mobati nga dili maayo apan
dili alang sa uban kondili alang sa ilang kaugalingon) nga human sa Babylon's



kalaglagan (sa dihang gilumpag ni Jesus kining bakak nga relihiyon) ang ilang
relihiyosong mga pagtulon-an (tanang relihiyosong pagtulon-an sa simbahan) wala
ilha nga sagrado (ang ilang mga pag-angkon nga ang simbahan balaan dili tinuod),
apan ingon nga mga salawayon ug gipasipalahan nga mga butang ug kamatuoran sa
Pulong ug uban pa sa simbahan, aron dili na nila kini magamit sa paghimog materyal
nga mga ganansya sama kaniadto (dili na sila tugotan sa pagtuis ug pag-usab sa
kahulogan sa Balaang Bibliya).

Ang "mga magpapatigayon" nagpasabut nga labing ubos sa ranggo (mga Obispo ug
mga Pari) sa ilang hierarchy sa Simbahang Romano Katoliko (kung giunsa ang pagka-
organisa sa mga lider sa relihiyon sa kamahinungdanon), tungod kay ang "mga hari
sa yuta", ang hilisgutan sa wala pa niini, nagpasabut sa mga mas taas niana. order
(Mga Papa, Cardinals, ug Monsignors). Busa ang “mga magpapatigayon sa yuta”
nagpasabot niadtong nag-alagad ug nagpahimulos sa mga kabalaan sa maong
relihiyon (ang ilang giangkon nga balaan nga mga pagtulon-an sa simbahan). Nga sila
“mohilak ug magbangotan” nagsimbolo (nagpasabot) sa ilang mga pagbati sa kaguol
(sila mobati nga dili maayo apan dili alang sa uban kondili alang sa ilang kaugalingon).
Ang “ilang mga baligya” nagsimbolo (nagpasabot) sa mga pagkabalaan o
relihiyosong mga prinsipyo diin sila makaganansya o makaganansya sa materyal.
Wala nay mopalit niini (wala nay mopalit sa relihiyong Katoliko tungod kay nabutyag
kini ingon nga usa ka limbong) nagsimbolo (nagpasabot) nga dili gusto sa mga tawo
nga makabaton niini, tungod kay dili sila sagrado, apan mga mananapaw ug
gipasipalahan nga mga butang ug mga kamatuoran sa Pulong (Bibliya). ug ingon man
sa simbahan (gibutyag ni Jesu-Kristo kon kinsa gayod sila). Ang "pagpalit" mao ang
pagbaton alang sa kaugalingon (gipakita ni Jesus kang Apostol Juan nga wala nay usa
nga nakakita sa bisan unsang panginahanglan nga adunay kini nga relihiyon sa ilang
kinabuhi).

Mahitungod niini atong makita sa (basahon sa Bibliya ni) Jeremias:

"(Oh Babilonia,) ikaw nga nagpuyo sa daplin sa daghang katubigan, buhong sa mga
bahandi, ang imong kataposan miabot na, ang sukod sa imong materyal nga
ganansiya." (Jeremias 51:13 )

**********

Pinadayag Kapitulo 18 Bersikulo 12. "Mga baligya nga bulawan, ug salapi, ug mga
bato nga hamili, ug mga mutya, ug mga lino nga manipis, ug purpura, ug seda, ug
mapula, ug sa tanan nga kahoy nga mahumot, ug mga sudlanan nga garing, ug mga
sudlanan nga kahoy nga maanindot gayud, ug tumbaga, ug puthaw, ug marmol;"

Ang "mga baligya nga bu k-an sa Pulong (Balaan nga Bibliya), sa doktrina (mga
pagtulon-an sa simbahan), ug sa simbahan (ang lawas sa mga magtutuo ug mga
sumusunod sa Jesu-Kristo), nga gipasipad-an (hilabihan ka walay pagtahud sa mga
sugo ni Jesus ug sa sagrado ug Balaang Bibliya) pinaagi kanila, sa ingon ang tanan nga
mga kadautan (gikan sa mga pangibog sa hunahuna ug sa lawas) ug mga kabakakan
(ang ilang pagsalikway sa kamatuoran makita. sa Bibliya ug ilang gipulihan ang ilang



kaugalingong sayop nga mga ideya) sa kinatibuk-an nga pinaagi niini mao ang ilang
mga ganansya (mga butang nga ilang maangkon sa kalibutan) "ug sa bililhong bato
ug sa perlas" nagpasabot sa kahibalo sa kamatuoran ug sa maayo gikan sa Pulong
(tanan bililhong mga saad ni Jesu-Kristo nga makita diha sa Bibliya) nga gipasipad-an
(hilabihan ka walay pagtahod ngadto sa mga sugo ni Jesus ug sa sagrado ug Balaang
Bibliya) "ug sa pinong lino ug sa purpura" nagpasabot (nagpasabot) mga
kamatuoran ug mga butang gikan sa celestial nga gigikanan (langitnong gugma nga
makita diha kang Jesus), nga adunay gipasipalahan (gituis ug gibawog kon unsa ang
buot nilang isulti) "ug sa seda ug sa eskarlata" nagpasabot sa mga kamatuoran ug
mga butang gikan sa espirituhanong gigikanan (usa ka langitnong kaalam nga makita
diha kang Jesus) nga gipasipad-an (gituis ug gibawog sa kahulogan sa unsa gusto nila
kini isulti); "ug ang tanan nga imong kahoy" nagpasabot (nagpasabot) sa tanan nga
maayo sa natural nga tawo (gugma ngadto sa silingan) gikan niini. "ug ang matag
sudlanan nga garing ug ang matag sudlanan sa bililhong kahoy" nagpasabot
(nagpasabot) sa makatarunganon nga mga kamatuoran ug mga butang nga
gipasipad-an (gituis ug gibawog sa buot ipasabot sa gusto nilang isulti). "ug sa
tumbaga ug sa puthaw" nagpasabot sa tanan nga natural nga mga butang ug mga
kamatuoran nga gipasipad-an (gituis ug gibawog sa kahulogan kon unsa ang ilang
gusto nga isulti). Ang "ug sa marmol" nagpasabot (nagpasabot) sa sensual nga
kamatuoran (mga butang sa kalibutan nga maayo ug tinuod).

(ang tanan nga makaplagan niini nga bersikulo mao ang tanan nga maayo ug tinuod
nga mga butang nga makita diha ni Jesukristo ug sa mga langit hangtud ngadto sa
kalibutan ngadto sa mga tawo kinsa naningkamot sa pagsunod sa mga pagtulun-an ni
Jesus ug sa tanan Niyang mga sugo).

Ang samang kahulogan anaa sa mosunod nga mga bersikulo sa Jeremias:

“...Ako batok kanimo, (Babilonia,) Oh malaglagon nga bukid, nga nagalaglag sa
tibook nga yuta... ...Ako ... moligid kanimo gikan sa mga bato, ug maghimo kanimo
nga usa ka nagdilaab nga bukid... Ang ... ang mga paril sa Babilonia pagalumpagon
sa hingpit, ug ang iyang hatag-as nga mga ganghaan pagasunogon sa kalayo."
(Jeremias 51:25,58)

**********

Pinadayag Kapitulo 18 Bersikulo 13. "Ug cinnamon, ug mga panakot, ug haplas, ug
incienso, ug vino, ug lana, ug harina, ug trigo, ug mga vaca, ug mga carnero, ug mga
kabayo, ug mga salakyan, ug mga ulipon, ug mga kalag sa mga tawo.”

"Ug cinnamon, mga pahumot, pahumot ug insenso." Kini sa simbolikong paagi
nagpasabot nga kining mga Romano Katoliko wala nay bisan unsa nga pagsimba
(pagdayeg nga gipadala ngadto kang Jesus sa langit tungod sa tanan Niyang bililhong
mga saad ug tungod kay Siya unang nahigugma kanato) nga naggikan sa
espirituhanong mga butang ug kamatuoran (nagpadala ug gugma kang Jesus alang sa
tanan Niyang bililhong mga saad ngadto sa kanato), tungod kay sila walay bisan unsa
sa sulod sa ilang pagsimba nga katumbas sa nahisgotan nga mga butang (pagsimba



sa ilang mga relihiyosong serbisyo dili gikan sa kasingkasing ug makita sama sa usa ka
lubnganan sa mga mata sa langit).

Ang nag-una nga bersikulo (bersikulo 12) adunay ingon nga hilisgutan (kung unsa ang
gihisgutan) ang tanan nga adunay kalabotan sa doktrina sa simbahan (ang mga
pagtulon-an sa simbahan). Karon kini nga bersikulo (13) adunay ingon nga hilisgutan
niini (kung unsa ang gihisgutan) ang tanan nga adunay kalabotan sa pagsimba sa
simbahan (sa mga relihiyosong seremonyas sa Romano Katoliko).

Ang mga butang nga may kalabotan sa doktrina (ang mga pagtulon-an sa simbahan)
giuna, ug ang mga butang nga may kalabotan sa pagsimba nagsunod (kini mao ang
atraso tungod kay si Jesus miingon nga ang paghigugma sa Dios mao ang labing
importante nga mga butang sa relihiyon nga mao ang una sa han-ay), tungod kay ang
pagsimba (pagdayeg nga gipadala ngadto kang Jesus sa langit alang sa tanan Niyang
bililhong mga saad ug tungod kay Siya unang nahigugma kanato) adunay iyang
kinaiya (unsa ang tinuod nga pagsimba) gikan sa mga butang ug kamatuoran sa
doktrina (ang tinuod nga simbahan nagtukod sa tanang butang sa relihiyon sa gugma
ngadto sa Dios ug unsa Nagsugo siya sa Balaang Bibliya). Kay ang pagsimba sa
simbahan (kini nga relihiyong Katoliko) walay lain kondili usa ka panggawas nga
buhat (nga tan-awon sama sa usa ka lubnganan nga walay kinabuhi niini) kansang
sulod nga mga elemento (gikan sa kasingkasing) kinahanglan nga sa doktrina (mga
pagtulon-an sa simbahan nga makita diha sa gugma ug kaalam sa ang Ginoong Jesus).
Kung wala sila ang pagsimba (sa ilang mga relihiyosong panagtapok) kulang sa iyang
diwa, kinabuhi ug kalag (murag lubnganan nga walay kinabuhi niini).

Karon tungod kay ang tanan nga adunay kalabotan sa doktrina (ang mga pagtulon-an
sa simbahan) adunay kalabotan sa (tinubdan ug inspirasyon sa) mga butang nga mga
butang sa gugma ug gugma nga putli (ang tinuod nga simbahan kinahanglan kanunay
magsugod sa Gugma sa Diyos ug Gugma sa silingan nga mao ang ilang misyon. o unsa
ang gitawag nga doktrina) ug sa mga kamatuoran nga mga butang sa kaalam ug
hugot nga pagtuo, ug kini nga mga butang (gugma) ug mga kamatuoran (kaalam) kay
(1) celestial, (2) espirituhanon, o (3) natural, sumala sa ang-ang sa ang ilang pagpuli-
puli (ang tanang butang sa simbahan gikan kang Jesus sa Iyang trono ug ngadto sa
simbahan), mao usab ang tanang sangkap sa (mga butang nga naglangkob) sa
pagsimba (pagdayeg nga gipadala ngadto kang Jesus sa langit alang sa tanan Niyang
bililhong mga saad ug tungod kay Siya unang nahigugma kanato). Dugang pa, tungod
kay ang nag-una nga bersikulo (12) naghisgot sa espirituhanon nga mga butang nga
adunay kalabotan sa doktrina (ang mga pagtulon-an sa simbahan) una, busa kini nga
bersikulo naghisgot sa espirituhanon nga mga butang (mga butang nga makita sa
langit didto) nga adunay kalabotan sa pagsimba una, nga mao ang "cinnamon, mga
pahumot, haplas ug insenso” (kini mao ang gugma sa silingan nga mao ang
pagtulon-an sa simbahan nga ilang giuna sa pagkahan-ay apan si Jesus mitudlo nga
kini ikaduha sa han-ay sa kamahinungdanon mao nga sila masayop), ug ikaduha unya
ang celestial nga mga butang nga adunay kalabutan sa pagsimba (nagpasabot sa
kinatas-ang matang sa pagsimba nga mao ang gugma ngadto sa langitnong amahan),
nga mao ang “bino, lana, harina ug trigo” (ilang gibutang kini sa ikaduhang han-ay sa
kamahinungdanon aron sila masayop), ug ikatulo natural nga mga butang nga



kinahanglang buhaton. uban sa pagsimba (pagsulay sa pagpuyo sa usa ka maayo nga
Kristohanong kinabuhi sa kalibutan), nga mao ang (nga mao) "baka ug karnero". Nga
kining tanan nga mga butang (gugma) ug kamatuoran (kaalam) nga adunay
kalabotan sa pagsimba (pagdayeg nga gipadala ngadto kang Jesus sa langit alang sa
tanan Niyang bililhong mga saad tungod kay Siya nahigugma kanato pag-una)
kinahanglan magagikan sa Pulong (ang Balaang Bibliya mao ang tinubdan sa tanan.
gugma ug kamatuoran ug nga Siya unang nahigugma kanato) gisimbolohan
(nagpasabot) pinaagi sa ilang pagka-"baligya" (adunay kahibalo sa gugma) sa "mga
kabayo" ug "mga karwahe" ug ang "mga lawas ug kalag sa mga tawo". Kini mao ang
han-ay (kini mao ang han-ay sa kamahinungdanon sa pagsimba sa Katoliko nga
relihiyon ug sa mga pagtulon-an sa simbahan nga mao ang sayop) sa mga hilisgutan
sa espirituhanon nga diwa (ingon nga sila makita gikan sa langit ug sila gipakita
ngadto kang Apostol Juan sa pagsulat ug dad-a balik ngadto sa simbahan sa yuta)
niini nga bersikulo (13).

Ang tanang bililhong butang (tanan nga kahibulongan ug bililhong mga butang ni
Jesus nga atong gisimba) nga gilista niini nga bersikulo (13) adunay samang
kahulogan sa mga bililhong butang nga gilista sa nag-unang bersikulo (12), nga mao,
nga kini nga mga butang (gugma) ug mga kamatuoran ( kaalam) kulang niining mga
Romano Katoliko (ug sa ilang relihiyon), tungod kay wala nila diha kanila ang mga
butang (gugma) ug mga kamatuoran (kaalam) nga katumbas sa mga butang nga
nalista. Kini dayag gikan sa nag-unang mga bersikulo, diin kita gisultihan nga ang
“siyudad sa Babilonya” “pagasunogon sa kalayo” ug nga wala nay “mopalit” sa
iyang “mga baligya” (Kapitulo 13 bersikulo 8-11). Dayag usab kini gikan sa mosunod
nga mga bersikulo, diin gisultihan kita nga ang tanang butang nga adunahan ug
halangdon nawala gikan kaniya ug dili na makaplagan pa (Kapitulo 13 bersikulo 14),
ug nga sila gilaglag (Kapitulo 13 bersikulo 16, 19).

"Ug bino, lana, harina, trigo." Kini sa simbolikong paagi nagpasabot nga kining mga
Romano Katoliko wala nay bisan unsang pagsimba (pagdayeg nga gipadala ngadto
kang Jesus sa langit tungod sa tanan Niyang bililhong mga saad ug tungod kay Siya
unang nahigugma kanato) nga naggikan sa (kinahanglan nga magagikan) sa celestial
nga mga kamatuoran ug mga butang (labing taas nga kaalam ug gugma nga makita.
taliwala sa mga anghel sa langit), tungod kay sila walay bisan unsa sa sulod (sa ilang
kasingkasing) sa ilang pagsimba nga katumbas sa nahisgotan na nga mga butang
(tanang kahibulongan ug bililhon nga mga butang ni Jesus nga atong gisimba).

"Mga baka, ug mga karnero." Kini sa simbolikong paagi nagpasabot nga kining mga
Romano Katoliko wala nay bisan unsa nga pagsimba (pagdayeg nga gipadala ngadto
kang Jesus sa langit tungod sa tanan Niyang bililhong mga saad ug tungod kay Siya
unang nahigugma kanato) nga nagagikan sa gawas o natural nga mga butang ug
kamatuoran sa simbahan (gikan sa pagpaningkamot sa pagkinabuhi nga maayo. ug
moral nga kinabuhi samtang ania pa sa kalibutan), tungod kay sila walay bisan unsa
sa sulod (sa ilang mga kasingkasing) sa ilang pagsimba nga katumbas sa nahisgutan
nga mga butang (walay bisan unsa sa tanan nga kahibulongan ug bililhon nga mga
butang ni Jesus nga atong gisimba).



"Ug ang mga baligya sa mga kabayo, ug mga karwahe, ug ang mga lawas ug mga
kalag sa mga tawo." Kini sa simbolikong paagi nagpasabot nga kining tanan
nagdepende sa pagsabot sa Pulong (ang Bibliya) ug sa doktrina (ang mga pagtulon-an
sa simbahan kinahanglang) gikuha gikan niini (ang mga pagtulon-an ni Jesus), ug sa
mga butang (tanan nga gugma) ug mga kamatuoran. (ang tanan nga kaalam) sa
Pulong (Bibliya) literal nga diwa (dili kinahanglan nga espirituhanon nga mga butang
kondili gikan sa maayong mga butang nga makaplagan sa kalibutan), nga kini nga
mga Romano Katoliko wala magbaton, tungod kay ilang gilimbongan ug gisabwag
ang Pulong (ang Bibliya) pinaagi sa paggamit ang mga butang nga anaa niini (ang mga
pagtulon-an ni Jesus) sukwahi (ang hingpit nga kaatbang) sa ilang tinuod nga
kahulogan (sila naglikos ug nagduko) aron makaangkon og kamandoan (hingpit nga
pagkontrolar) sa langit ug sa kalibutan.

Ang mga bililhong butang (tanan nga kahibulongan ug bililhon nga mga butang ni
Jesus nga atong gisimba) dinhi nagsunod sa preposisyon nga "ni," tungod kay kini
naglakip sa tanan nga mga butang nga nag-una (gikan sa sinugdanan hangtud sa
katapusan niini nga bersikulo). Kanang “mga kabayo” nagsimbolo (nagpasabot) ug
pagsabot sa Pulong (Bibliya). Ang “mga karo” nagsimbolo (nagpasabot) sa doktrina
(ang mga pagtulon-an sa simbahan) gikan sa Pulong (Bibliya). Busa mao usab ang
"mga karwahe" (nagpasabot sa samang butang). Ang “mga lawas ug kalag sa mga
tawo” nagsimbolo sa mga butang (tanan nga gugma) ug mga kamatuoran (tanan nga
kaalam) sa literal nga diwa (dili kinahanglan nga espirituhanon nga mga butang
kondili gikan sa maayong mga butang nga makaplagan sa kalibutan) sa Pulong
(Bibliya), tungod kay sila adunay parehas nga simbolo sa "lawas" ug "dugo" sa
Balaang Panihapon. Ang “lawas” sa maong panihapon nagsimbolo sa Diosnong
kaayo sa Ginoo, ug ang “dugo” sa Diosnong kamatuoran sa Ginoo; ug tungod niini
nga simbolismo sila usab nagsimbolo sa Balaanong kaayohan ug kamatuoran diha sa
Pulong, tungod kay ang Ginoo naglangkob sa Pulong (ang tanan nga mga butang sa
Balaang Bibliya iya ug gikan Kaniya).

Imbes nga "dugo", hinoon, ang teksto dinhi nag-ingon nga "mga kalag". Kana tungod
kay ang “kalag” nagsimbolo usab (nagpasabot) sa kamatuoran, ug tungod kay ang
“dugo” sa Pulong (Bibliya) gitawag nga “kinabuhi” o “kalag” (Genesis 9:4-5). "Buhi
ang tawo" sa Ezekiel 27:13 adunay susama nga simbolikong kahulogan. Mao usab
ang "binhi sa mga tawo" sa Daniel 2:43.

**********

Pinadayag Kapitulo 18 Bersikulo 14. "Ug ang mga bunga nga ginapangandoy sa
imong kalag, mibulag kanimo; ug ang tanan nga mga butang nga mahapsay ug
maanindot, nangawala kanimo, ug dili na gayud kini igakita."

"Ang mga bunga nga gipangandoy sa imong kalag nawala gikan kanimo, ug ang
tanang mga butang nga dato ug halangdon nawala kanimo, ug dili na nimo kini
makita." Kini sa simbolikong paagi nagpasabot nga ang tanang mga panalangin ug
mga kalipay sa langit (katagbawan, kalinaw, ug kalipay), lakip ang mga panggawas
nga ilang gipangandoy (mga butang sa kalibutan nga ilang gusto), hingpit nga



molupad ug dili na makita (tungod kay sila dili gusto sa mga butang sa langit sa
unang dapit), tungod kay kini nga mga Romano Katoliko walay bisan unsa nga
celestial o espirituhanon nga mga pagbati (langitnong mga tinguha) alang sa kaayo
(gugma) ug kamatuoran (kaalam).

Ang “mga bunga nga gipangandoy sa kalag” wala nay laing gisimbolohan kondili ang
mga panalangin ug kalipay sa langit (katagbawan, kalinaw, ug kalipay), tungod kay
kana mao ang mga bunga sa tanang butang nga may kalabutan sa doktrina ug
pagsimba nga mao ang hilisgutan dinhi, ug tungod kay sila ang gitinguha sa mga tawo
sa dihang sila himalatyon, ug usab ang ilang padayong gitinguha sa una nilang pag-
abot sa espirituhanong kalibutan (kapahulayan, kalinaw ug kalipay gikan sa kahago
sa kalibutan).

Ang "mga butang nga dato ug matahum" nagsimbolo (nagpasabot) celestial ug
espirituhanon nga mga pagbati alang sa kaayo (gugma) ug kamatuoran (kaalam) -
"dato nga mga butang" mga pagbati alang sa kaayo (aron adunay tinguha nga
makadawat og gugma), ingon sa ipakita sa ubos, ug "matahom nga mga butang”
mga gugma alang sa kamatuoran (aron makabaton sa tinguha sa pagbasa sa Balaang
Bibliya), nga gitawag nga “kanindot” tungod kay kini nagpalambo (ang tinguha
motubo) agig tubag sa kahayag sa langit (pagtan-aw sa himaya ni Jesus) ug sa
kahalangdon niini diha sa mga hunahuna sa tawo (aron makasabut ug makakita sa
langitnong mga kalipayan), nagpatungha (nga nagdugang) sa usa ka pagsabut sa
kaayo (gugma) ug kamatuoran (kaalam) ug sa ingon sa kaalam (makahimo sa usa ka
diosnon nga kinabuhi nga malampuson).

Ang "pag-adto ug dili na makit-an" nagpasabut nga simbolo nga ang mga panalangin
ug kalipayan sa langit (katagbawan, kalinaw, ug kalipayan) molupad ug dili na makita
tungod kay ang mga tawo dinhi (nga atong gihisgutan) wala’y celestial. o
espirituhanon nga kaayo (gugma ngadto sa Dios o sa uban) ug kamatuoran (kaalam
sa pagsabut sa mga sugo sa Dios). Dugang pa, ang mga panalangin ug mga kalipayan
nga ilang gipangandoy gitawag nga panggawas, tungod kay ang bugtong mga
panalangin ug mga kalipayan ug mga pagbati (tanan nga mga butang nga gitinguha
sa ilang mga kasingkasing) nga ilang gipangandoy mao ang mga kalibutanon ug
kalibutanon (sila walay gugma o tinguha nga makita. langit aron lamang makakuha
og mga butang sa kalibutan), ug tungod niini sila dili makahimo sa pagkahibalo sa
kinaiyahan ug kinaiya sa mga panalangin ug kalipay nga gitawag og celestial ug
espirituhanon (tungod kay dili sila gusto niini dili na sila makakita sa langit).

"Pangitaa ninyo si Jehova samtang siya hikaplagan pa; sangpita ninyo siya samtang
anaa pa siya sa duol: Pabiyai sa dautan ang iyang dalan, ug sa tawo nga dili
matarung ang iyang mga hunahuna; ug pabalika siya kang Jehova, ug siya malooy
kaniya; ug sa atong Dios, kay siya mopasaylo sa madagayaon gayud." (Isaias 55:6-7)

**********



Pinadayag Kapitulo 18 Bersikulo 15. "Ang mga magpapatigayon niining tanang mga
butanga, nga nangadato tungod kaniya, managpahilayo, tungod sa kahadlok sa
iyang pag-antus, nga nagahilak ug nagakasakit,"

"Ang mga magpapatigayon" niining mga butanga, nga mao ang "mga bunga nga
gipangandoy sa kalag ug mga butang nga dato ug halangdon", nga among
gikonsiderar (atong gitan-aw ang kahulogan) sa bersikulo nga nag-una dayon (18:14)
niini, nagsimbolo sa mga tawo nga pinaagi sa lain-laing mga dispensasyon (relihiyoso
nga mga sugo ngadto sa ordinaryo nga mga tawo) ug mga saad sa langitnong kalipay
(nga kon ang mga tawo mosunod niini nga mga sugo sa simbahan ilang makaplagan
ang langit sa diha nga sila mamatay) nahimong adunahan, nga mao, kinsa mikita
kanila (mga tigbaligya nga nahimong dato pinaagi sa paghimo sa mga butang sa
simbahan mga estatwa, kandila ug uban pang mga butang ug kadtong nagdonar ug
oras ug kuwarta sa simbahan kay tigbaligya ug kalag).

“Ang mga magpapatigayon” nga gipasabot dinhi mao ang tanan nga anaa sa
Romano Katoliko nga herarkiya, kadtong mas taas og ranggo ug kadtong ubos og
ranggo (gikan sa Santo Papa ngadto sa mga pari), nga nakaganansya (sila nakaangkon
og gahum ug kontrol pinaagi sa pagbaligya sa kaluwasan ug walay katapusan.
kinabuhi pinaagi sa pag-angkon sa awtoridad nga iya lamang ni Jesu-Kristo lamang)
pinaagi niining mga butanga. Nga sila naglakip niadtong mas taas ug ranggo makita
gikan sa bersikulo 23 niining kapitulo, diin kini nag-ingon, "Kay ang imong mga
magpapatigayon mao ang mga bantugan nga mga tawo sa yuta;" ug nga sila
naglakip niadtong ubos ug ranggo makita sa kapitulo 18 bersikulo 11.

Mahitungod sa mga dispensasyon (relihiyoso nga mga mando ug mga mando sa
ordinaryong mga tawo) diin sila makaganansya, kini sa lainlaing mga matang (ang
mga lider sa simbahang Katoliko adunay tanan nga matang sa mga pangilad). Ang
ubang mga dispensasyon (relihiyoso nga mga sugo ngadto sa ordinaryong mga tawo)
adunay kalabotan sa pagkontrata sa kaminyoon (kaminyoon) sulod sa mga ang-ang
sa relasyon nga gidili sa balaod (ang mga lider sa relihiyon modawat ug kuwarta
pinaagi sa pagtugot sa pipila ka kaminyoon nga mahitabo bisan kon kini ilegal ubos
sa balaod sa simbahan). Ang uban adunay kalabotan sa mga diborsyo (ang diborsyo
hugot nga gidili sa simbahang Katoliko, apan ang deklarasyon mahimong usbon alang
sa salapi); ang uban nga adunay mga kadautan (makahatag sila og kapasayloan sa
mga sala tungod sa salapi), bisan ang mga ngil-ad (bisan ang labing makalilisang nga
mga butang sama sa pagpatay), ug kagawasan unya gikan sa temporal nga mga silot,
ingon nga mahimo nga ihatag (pinaagi sa gipahayag sa kaugalingon nga awtoridad sa
mga lider sa relihiyon) usab pinaagi sa mga indulhensiya (ang mga lider sa Katoliko
nag-ingon nga sila adunay awtoridad sa pagpakunhod sa silot sa mga sala). Ang
ubang mga dispensasyon (relihiyoso nga mga sugo ngadto sa ordinaryong mga tawo)
adunay kalabotan sa pagtudlo sa gobyerno sa sekular nga mga kandidato (nga wala
gani motuo kang Jesu-Kristo) nga walay gahom o awtoridad (sila nakig-uban sa mga
gobyerno aron makakuwarta sa korapsyon). Lakip niini mao usab ang mga
kompirmasyon sa mga duke ug mga pamunoan (naghatag sila sa ilang panalangin sa
mga kurakot nga politiko alang sa mga suborno aron ang mga sumusunod nga
Katoliko ug mga ordinaryong tawo maghunahuna nga sila mga bantugan nga tawo).



Dugang pa, nakaganansya sila pinaagi sa mga saad sa langitnong kalipay nga gihimo
sa mga nagpadato sa mga monasteryo (kadtong madagayaon nga nagdonar sa
simbahan gisaaran sa usa ka labi ka maayo nga langit pagkahuman sa kamatayon) ug
gipaburot ang ilang mga tipiganan (gitago nila ang daghang kantidad sa salapi ug mga
bahandi), nga gitawag ang ilang mga regalo "maayong mga buhat," sa ilang
kaugalingon sagrado, ug usab mga merito (siyempre si Jesus dili gayud mouyon sa
maong kinaiya). Ilang giaghat sila sa pagbuhat niini pinaagi sa pagsilsil kanila sa usa
ka pagtuo sa gahum ug tabang sa ilang mga santos (nagbutang sila og gahum sa
salamangka sa mga patay nga mga tawo ug naghimo kanila nga mga estatwa nga
yutang kulonon), ug sa mga milagro nga ilang gihimo (ilang giingon nga kini nga mga
patay nga tawo adunay gahum sa pagbuhat ug dagkong mga milagro aron
matabangan ang ordinaryong mga tawo).

Mahitungod sa purgatoryo (usa ka dapit sa Romano Katolikong mga pagtulon-an sa
pag-antos diin ang mga kalag sa namatay nga Katolikong mga makasasala silotan
tungod sa ilang mga sala sa dili pa mosulod sa langit), ako makaingon (mosulti
kaninyo) nga kini usa lamang ka Romano Katoliko nga fiction (sila naningkamot sa
mahadlok ug magbutang ug kalisang sa kasingkasing sa ordinaryong mga tawo sa
simbahan) nga giimbento (gipusa nila kining mangil-ad nga laraw) para sa materyal
nga ganansya (mao nga kung hapit na mamatay ang tawo manghatag silag kuwarta
nga madagayaon aron dili sila mag-antos sa purgatoryo) , ug nga kini wala
maglungtad o mahimong maglungtad (walay bisan unsa mahitungod niini nga dapit
nga gihisgotan sa Balaang Bibliya ni Jesu-Kristo ug sa pagkatinuod walay bisan unsa
mahitungod sa Romano Katoliko nga relihiyon nga nagkontrolar sa entrada sa langit
human sa kamatayon).

**********

Pinadayag Kapitulo 18 Bersikulo 16-17. "Nga nagaingon: Alaut, alaut ang dakung
ciudad, nga sinul-oban kaniadto sa lino nga manipis, ug purpura, ug mapula, ug
gidayandayanan sa bulawan, ug mga hamili nga bato, ug mga mutya! Kay sa usa ka
takna ang hilabihan kadaku nga bahandi nahanaw. Ug ang tanan nga capitan sa
sakayan, ug ang tanan nga nagalayag sa bisan diin nga dapit, ug ang mga
magsasakay, ug ang kapid-an nga nagapatigayon sa dagat, nanagpahilayo."

Pinadayag 18:16 18:17: “Ug nag-ingon, ‘Alaot, alaot, kanang dakong siyudad, nga
sinul-oban sa pinong lino, purpura, ug eskarlata, ug gidayandayanan sa bulawan,
mahalong mga bato ug mga perlas,’ kay sa usa ka takna ang maong dakong
bahandi miabot. gilaglag." Kini nagsimbolo (nagpasabot) sa ilang mabug-at nga
pagbakho (naguol kaayo sila) nga ang ilang kahalangdon ug materyal nga mga
ganansya kalit kaayo ug hingpit nga naguba (nawad-an sila sa himaya nga ilang
naangkon gikan sa paghimo sa ilang kaugalingon nga mga dios ug sa salapi ug mga
bahandi nga ilang naangkon gikan niining bakak. relihiyon kini gikuha sa Ginoo)

"Alaut, alaot," nagsimbolo sa usa ka grabe nga pagminatay (paghilak tungod sa
dakong pagkawala sa salapi, mga bahandi ug mga importanteng tawo niining bakak
nga relihiyon), "Kanang bantugang siyudad" nagsimbolo (nagpasabot) sa Romano



Katoliko nga relihiyon tungod kay kini giingon nga "gisul-oban sa pinong lino,
purpura, ug eskarlata, ug gidayandayanan sa bulawan, mga mahalong bato ug mga
perlas", nga dili ikaingon sa usa ka siyudad, apan maingon sa usa ka relihiyon (ang
usa ka siyudad dili makasul-ob ug mahalong mga alahas ug mga dayandayan, kondili
mga pangulo sa usa ka ang bakak nga relihiyon mahimo). "Gisul-oban sa pinong lino,
purpura, ug eskarlata, ug gidayandayanan sa bulawan, mga mahal nga bato ug mga
perlas", nagsimbolo (nagkahulogan) sa parehas nga mga butang sama sa
paghulagway sa kinatibuk-ang mga butang nga matahum sa panggawas nga porma
(sila nagsul-ob sa matahum nga mga sinina ug nagsul-ob og bulawan. mga korona sa
ilang mga ulo). "Ang ingon nga daghang mga bahandi nga gilaglag sa usa ka oras"
nagpasabut nga simboliko nga ang ilang materyal nga mga ganansya kalit ug hingpit
nga nalaglag - "usa ka oras" nagpasabut nga kalit ug hingpit (ang oras sa langit wala
magpasabut nga usa ka oras sama sa yuta, sa mubo nga panahon, ang Katoliko nga
relihiyon mapukan ug mawala na) tungod kay ang panahon ug ang tanan nga may
kalabutan sa panahon nagsimbolo sa usa ka estado (sa langit walay panahon, apan
estado sa mga emosyon).

Mahitungod sa pagkagun-ob (kalaglagan) sa Babilonya (relihiyon sa Romano
Katoliko), susama ang giingon sa Jeremias:

"(Ang yuta sa Babilonia) napuno sa pagkasad-an batok sa Usa nga Balaan sa Israel...
Ang mga hunahuna ni Jehova mibarug batok (kaniya), aron sa paghimo (kaniya)
nga biniyaan... Sila dili mokuha gikan kanimo ug usa ka bato alang sa usa ka
pamag-ang, ni usa ka patukoranan nga bato, tungod kay ikaw mahimong biniyaan
sa walay katapusan... Ang Babilonia mahimong usa ka tapok sa mga kagun-oban,
usa ka puloy-anan sa mga dragon, usa ka katingala ug usa ka pagbiaybiay... ...Ang
Babilonia nahimo nga biniyaan... Ang ang dagat misaka sa ibabaw (kaniya), siya
gitabonan sa kadaghanon sa mga balud niini. Ang iyang mga siyudad nahimong
biniyaan, usa ka uga nga yuta ug usa ka kamingawan…” (Jeremias
51:5, 29, 26, 37, 41-43)

"Ang matag timonel, ang tanan nga nagbiyahe sakay sa barko, ug ang mga
marinero, kutob sa nagtrabaho sa dagat." Kini nagsimbolo (nagpasabot) niadtong
mga Romano Katoliko nga gitawag ug laymen (kadtong mga membro sa simbahan
nga mitambong sa Misa ug kadtong nag-angkon nga mga sumusunod sa Romano
Katolikong relihiyon), silang duha nga natukod sa mas dakong posisyon sa halangdon
(sila nagdonar ug dagkong kantidad sa salapi) ug kadtong anaa sa ubos, ngadto sa
ordinaryong mga tawo, kinsa debotado niana nga relihiyon ug nahigugma niini ug
mihalok niini o moila ug mosimba (moyukbo ug mosimba niana nga relihiyon) sa
kinasingkasing (sila misugid nga walay laing relihiyon gawas sa ang Romano Katoliko).

Gikan sa (kapitulo 18) bersikulo 9 hangtod sa bersikulo 16 ang hilisgutan mao ang
Romano Katolikong mga kleriko (relihiyoso nga orden sa Santo Papa, Cardinals
ngadto sa lokal nga mga Pari) kinsa tungod sa maong (Katoliko) nga relihiyon anaa sa
mga posisyon sa kamandoan (pinaagi sa gahum, awtoridad, o kontrol) ug migamit sa
Balaang awtoridad sa Ginoo (nag-angkon sa tanang relihiyoso nga awtoridad ug
kontrol sa simbahan sa yuta gihatag na sa Katolikong relihiyon), ug kinsa pinaagi niini



nakaangkon sa kalibotan. (apan si Jesus mitudlo sa iyang mga disipulo nga ang
tanang awtoridad iya ra),

"Si Jesus miduol kanila ug miingon: Gihatag kanako ang tanang awtoridad sa langit
ug sa yuta!" (Mateo 28:18)

Karon ang hilisgutan (kung unsa ang padayon nga gipakita ni Jesus kang Apostol Juan
niining mga bersikulo 16-17 ug sa pagdala niini nga balita ngadto sa simbahan sa yuta)
mao ang mga Romano Katoliko nga wala moapil sa bisan unsang ministeryal nga
orden (relihiyoso nga orden sa papa, cardinals ngadto sa lokal nga mga pari), apan
kinsa nahigugma ug mihalok sa maong relihiyon, o miila ug misimba (moyukbo ug
mosimba sa maong relihiyon) sa kasingkasing, ug gitawag nga mga layko
(ordinaryong tawo nga mitambong sa misa). Ang "matag timonel" nagpasabot sa
pinakataas nga posisyon niini - mga emperador, mga hari, mga duke ug mga prinsipe.
"Ang tanan nga nagbiyahe sakay sa barko" nagpasabut sa mga tawo nga nag-apil sa
lainlaing mga gimbuhaton sa mas dako o gamay nga lebel (sama sa mga madre, tig-
atiman, monghe). Ang "mga marinero" nagpasabot sa labing ubos nga klase, gitawag
nga masa (tanan nga mga sumusunod sa Katoliko nga relihiyon). Ang "Ingon ka
daghan nga nagtrabaho sa dagat" nagpasabut sa tanan nga mga tawo sa kinatibuk-
an nga debotado sa Romano Katoliko nga relihiyon ug nahigugma ug naghalok niini o
nag-ila ug nagsimba (moyukbo ug mosimba sa relihiyon) sa kasingkasing.

**********

Pinadayag Kapitulo 18 Bersikulo 18. "Ug nagasinggit, sa makita nila ang aso sa
iyang pagkasunog, nga nagaingon: Unsang ciudara ang sama sa dakung ciudad?"

Pinadayag 18:18: "Mibarog sa halayo ug misinggit sa dihang ilang nakita ang aso sa
iyang pagkasunog, nga nag-ingon, 'Unsa pa man nga siyudad ang ikatandi niining
dakong siyudad?'" Kini nagsimbolo (nagpasabot) sa ilang pagbangotan (kasubo) sa
usa ka paglainlain tungod sa silot (kini nga relihiyon tangtangon) sa Romano Katoliko
nga relihiyon, nga ilang gituohan nga labaw (sila ang labing dako sa tanan nga mga
relihiyon) labaw sa tanan nga relihiyon sa kalibutan.

Ang "mga magpapatigayon" nga nagtindog sa layo nagsimbolo sa usa ka panahon
nga sila anaa pa sa usa ka kahimtang nga gawas sa usa ka kahimtang sa
pagkahinukman (kadtong tinuyo nga nagbag-o sa Bibliya alang sa ilang kaugalingon
nga ganansya) ug bisan pa nahadlok nga silotan (nahibal-an nila sa sulod nga sila
adunay. giusab ang gisulti sa Bibliya aron sila makabaton ug gahom ug kuwarta). Ang
ilang paghilak nagsimbolo sa ilang pagbangotan (karon sila naluoy sa ilang
kaugalingon). “ang aso” sa pagkasunog sa siyudad nagsimbolo sa kahimtang sa
pagkahinukman tungod sa pagpanapaw ug pagpasipala niini sa Pulong (pag-usab sa
gitudlo sa Bibliya). Ang ilang pag-ingon, "Unsa man ang ubang siyudad nga ikatandi
niining dakong siyudad," nagpasabot sa simbolikong paagi nga sila mituo nga ang
relihiyon (ilang Katoliko) maoy labaw (sila ang labing dako sa tanang relihiyon)
ibabaw sa tanang relihiyon sa kalibotan. "Kanang dakung siyudad" nagsimbolo



(nagpasabot) sa Romano Katoliko nga relihiyon, dinhi ingon sa daghang mga higayon
sa ibabaw.

Nahibal-an sa tanan nga ang mga Romano Katoliko nagtuo nga ang ilang relihiyon
mao ang labing kaayo (naghunahuna sila nga sila ang labing dako sa tanan nga mga
relihiyon) labaw sa tanan nga relihiyon (sa yuta) ug nga ang ilang simbahan (ang
Katoliko) mao ang inahan, rayna ug agalon nga babaye sa tanan. (ang tanan nga uban
nga mga relihiyon walay bisan unsa). Ang tanan nahibalo, usab, nga ang ilang pagtuo
sa ingon (sila ang labing dako sa tanan nga mga relihiyon) padayon nga gisilsil diha
kanila pinaagi sa mga canon (mga sugo gikan sa Santo Papa ug sa uban nga hataas
nga mga magtutudlo) ug sa mga monghe (kining tanan siyempre dili tinuod apan
tinuod. usa ka dako nga bakak), ug ang mga tawo nga matinagdanon niini nahibalo
usab nga ang mga canon ug mga monghe napalihok sa pagbuhat niini pinaagi sa
kalayo (usa ka dako nga kahigal) aron makab-ot ang kamandoan (ang ilang mga lider
gusto lamang nga makontrol ang mga tawo, ug simbahon) ug materyal nga ganansya.
(tinguha nga makabaton ug salapi ug mga bahandi). Ug bisan pa tungod sa gahum sa
ilang pagmando (ang paghawid sa ilang hunahuna sa ordinaryong mga tawo), ang
mga Romano Katoliko dili makabulag sa ilang kaugalingon gikan sa tanan nga mga
buhat sa gawas (mga butang sama sa tanan nga walay kahulogan nga mga pulong ug
ang pagkaon sa mga piraso sa pan gikan sa mga kamot sa ang mga pari panahon sa
misa) sa maong relihiyon (aron ang ordinaryong mga tawo dili maghunahuna nga
silotan sila sa impiyerno gawas kon ilang buhaton ang gisulti kanila sa mga lider sa
relihiyon); apan bisan pa niana sila makahimo sa pagbulag sa ilang mga kaugalingon
gikan sa sulod nga mga sangkap niini, tungod kay ang kabubut-on ug salabutan sa
matag usa, ug ingon man ang pagmahal ug hunahuna, gibiyaan, ug padayon nga
gibiyaan, sa hingpit nga kagawasan (sa dihang gilalang sa Dios ang mga tawo
gihatagan niya sila ug kagawasan sa pagpili sa paghimo sa ilang kaugalingon nga mga
desisyon. Busa ang ordinaryong mga Katoliko makahimo gihapon sa pagpalayo gikan
sa maong bakak nga relihiyon kon ilang pilion).

**********

Pinadayag Kapitulo 18 Bersikulo 19. "Ug gibutangan nila ug abo ang ilang mga ulo,
ug nanagsinggit, nga nagahilak ug nagaagulo nga nagaingon: Alaut, alaut ang daku
nga ciudad, nga nakapadato sa tanan nga may mga sakayan didto sa dagat, tungod
sa iyang pagkabililhon, kay sa usa ka takna nahanaw siya."

Pinadayag 18:19: “Ug nagbutang silag abog sa ilang mga ulo ug nanagsinggit, nga
nanghilak ug nagbangotan, ug nag-ingon, ‘Alaot, alaot, kanang dakong siyudad!’”
Kini nagsimbolo sa ilang sulod ug sa gawas nga kasubo ug pagbangotan (sila naguol
pag-ayo.), nga maoy usa ka pagbakho nga ang usa ka inila nga relihiyon (kini makita
sa daghang bahin sa yuta) bug-os nga nalaglag ug gihukman. (Giyagyag ni Jesus ang
mga bakak ug gitangtang kining bakak nga relihiyon)

Ang "pagbutang ug abog sa ilang mga ulo" nagsimbolo sa ilang sulod ug sa gawas
nga kasubo ug pagbangotan tungod sa kalaglagan ug kalaglagan (giyagyag ni Jesus
ang mga bakak ug gitangtang kining bakak nga relihiyon), ingon sa ipakita nato sa



ubos. "Ang paghilak, paghilak ug pagbangotan", nagsimbolo (nagpasabot) sa ilang
panggawas nga kasubo ug pagbangotan (sila hilabihan ka masulub-on) - ang
"paghilak" nagsimbolo sa usa ka pagbangotan sa kalag, ug sa pagsubo sa usa ka
kasubo sa kasingkasing (ang mga lider mao ang makasubo nga nawala nila ang tanan).
"Alaot, alaut, kanang dakung siyudad!" nagsimbolo (nagpasabot) sa usa ka mabug-
at nga pagminatay (kasubo ug kaguol) sa kalaglagan ug panghimaraut (Giyagyag ni
Jesus ang mga bakak ug gitangtang kining bakak nga relihiyon ). Kanang "kaalaotan"
nagsimbolo sa usa ka pagbangotan tungod sa usa ka katalagman, kaalaotan, o
kalaglagan, ug kana nga "kaalautan, kaalautan," busa nagsimbolo sa usa ka masulub-
on nga pagminatay (labi ka lawom nga kasubo ug kasubo sama sa pagkawala sa usa
ka minahal), ug nga ang "siyudad" nagsimbolo ( nagpasabot) ang relihiyong Romano
Katoliko.

Ang "abog" nagsimbolo (sa Bibliya) sa usa ka butang nga gipanghimaraut (usa ka
butang nga walay bili sa langit) tungod kay ang yuta sa ibabaw sa mga impyerno sa
espirituhanon nga kalibutan naglangkob sa walay lain kondili abog, walay sagbot o
tanom.

"Diin ang tanan nga adunay mga sakayan sa dagat nangadato pinaagi sa iyang
bahandi! kay sa usa ka takna (sa mubo nga panahon) sila nangalaglag." Kini sa
simbolikong paagi nagpasabot, tungod kay pinaagi sa mga pagkabalaan (pinaagi sa
pagpakaaron-ingnon nga balaan nga mga tawo) sa Romano Katoliko nga relihiyon
silang tanan nakaangkon og kapasayloan (ang buhat sa pagpasaylo sa mga sala sa
usa ka pari sa sakramento sa penitensiya), kutob sa andam sa pagpalit niini (aron
makasulod sa kinabuhing dayon sa langit), ug imbes sa kalibutanon ug temporal nga
mga bahandi nakadawat sila og espirituhanon ug walay katapusan, ug karon walay
usa nga nakahimo (kining sayop nga ideya sa sayon nga dalan paingon sa langit
gikuha gikan kanila).

Ang "mahimong dato pinaagi sa iyang bahandi" nagpasabot, sa simbolikong paagi,
sa pag-angkon og absoluto (ang buhat sa pagpasaylo sa mga sala sa usa ka pari diha
sa sakramento sa penitensiya) atubangan sa Dios pinaagi sa mga pagkabalaan
(pinaagi sa pagpakaaron-ingnon nga balaan nga mga tawo) sa Romano Katoliko nga
relihiyon (sila sa usa ka paagi nagtuo nga ang Dios miuyon niini nga Katoliko nga
ritwal), o sa pagtuo nga baylo sa ilang temporal (dili walay katapusan o walay
katapusan apan makita lamang sa kalibutan) ug temporaryo nga mga baligya o mga
bahandi (pagkolekta sa salapi ug mga bahandi) sila makadawat sa espirituhanon ug
walay katapusan nga mga baligya. o bahandi; o sa laing pagkasulti, nga baylo sa
"bulawan, pilak, bililhong mga bato, perlas, purpura", ug ang uban pang bililhong
mga butang nga gilista sa kapitulo 18, bersikulo 12 ug 13, sila makaangkon ug mga
panalangin ug mga kalipay (pagsulod ngadto sa langit) human sa kamatayon (sa usa
ka paagi kining pagpasaylo sa mga sala sa usa ka pari sa sakramento sa penitensiya
nagpahigawas kanila sa paghukom sa ilang dili maayo nga pamatasan). Mao kini ang
gipasabot sa "bahandi" sa "kana nga siyudad" diin giingon nila nga sila nahimong
adunahan. Mao usab kini ang paagi sa ilang pagsulti, ingon sa nahibal-an sa mga
tawo. Tungod kay "sa usa ka takna sila gilaglag", nagpasabot sa simbolikong paagi
nga tungod sa pagkaguba sa maong relihiyon, walay makapalit sa ilang mga



pagkabalaan (sa dihang kining bakak nga relihiyon mawagtang na wala nay
kapasayloan sa mga sala sa usa ka pari sa sakramento sa penitensiya.) pagkahuman
niana. Kini dayag gikan niini nga kini nga mga pulong adunay simbolikong kahulogan
nga gipahayag sa ibabaw (alang sa pagkapukan sa "Babilonia" o ang Katoliko nga
relihiyon mahimong kompleto).

**********

Pinadayag Kapitulo 18 Bersikulo 20. "Maghugyaw ka, langit, ibabaw kaniya ug
kamong mga balaan, ug kamong mga apostoles, ug kamong mga manalagna; kay
gihukman siya sa Dios ingon sa inyong paghukom kaniya."

“Pagmaya tungod kaniya, O langit, ug kamong balaang mga apostoles ug mga
propeta, kay giduaw sa Diyos ang inyong paghukom kaniya!” Kini sa simbolikong
paagi nagpasabot, aron ang mga manulonda sa langit, ug ang mga tawo sa simbahan
(mga anghel ni Jesus sa langit ug ang Iyang katawhan sa simbahan sa yuta) nga
nanag-iya sa mga butang ug mga kamatuoran gikan sa Pulong, karon nalipay sa
kasingkasing nga kadtong nasakmit sa ang mga kadautan ug kabakakan sa relihiyong
Romano Katoliko gitangtang ug gisalikway.

Ang kalipay sa mga manulonda sa langit tungod sa pagtangtang ug pagpukan sa mga
tawo nga nasakpan sa pagkadaotan ug kasaypanan sa relihiyong Romano Katoliko
mao ang ulohan sa sunod nga kapitulo (19), mga bersikulo 1 hangtod 9. Dinhi (niining
bersikuloha) sila gisultihan lamang nga magmaya (gisultihan ang mga anghel sa langit
nga magmalipayon). Ang kalipay sa mga manulonda, bisan pa, dili kalipay tungod sa
pagkahinukman niining mga tawhana, kondili tungod sa bag-ong langit ug bag-ong
simbahan (si Jesus naghimo ug bag-ong langit ug bag-ong yuta nga gawasnon sa
bakak nga mga relihiyon), ug ang kaluwasan sa mga matinud-anon (kinahanglan
adunay panagbulag sa maayo ug sa daotan, o ang gitawag ni Jesus nga panagbulag sa
mga karnero ug mga kanding), nga dili mahimong mahitabo sa wala pa ang mga tawo
(ang Katoliko nga relihiyon) matangtang, kansang pagtangtang nakab-ot ug Nab-ot
pinaagi sa kataposang paghukom (sa dihang si Jesus personal nga magdumala sa
panagbulag sa maayo ug daotan), usa ka butang nga makita sa atong eksposisyon
(komentaryo sa Bibliya) sa mga bersikulo 7 ngadto sa 9 sa sunod nga kapitulo
(Pinadayag kapitulo 19).

Kinsa ang dili makakita nga dili ang "mga apostoles ug mga propeta" nga makita sa
Pulong (Bibliya) ang gipasabut dinhi (Gipakita ni Jesus kang Apostol Juan ang mga
butang nga mahitabo sa umaabot ug gihangyo siya nga isulat kini aron ang uban
mahibalo usab sa mga butang nga mahitabo). Sila (ang mga apostoles ug mga
propeta) diyutay ra ug mga tawo nga dili labaw sa uban (mga tawo lamang sila sama
sa uban kanato). Apan ang "mga apostoles ug mga propeta" nga gipasabot dinhi
mao ang tanan sa simbahan sa Ginoo nga nanag-iya sa mga butang (gugma) ug mga
kamatuoran (kaalam) gikan sa Pulong (nga nagbasa ug nagsunod sa mga pagtulun-an
ni Jesus diha sa Bibliya), nga mao usab ang gipasabot sa dose. mga tribo sa Israel
(nagrepresentar lamang sila sa gingharian sa Ginoo sa langit ug sa yuta), Ang apostol
Pedro nagpasabot sa kamatuoran o pagtuo sa simbahan (mga butang nga kanunayng



tinuod); si apostol Santiago ang gugmang putli sa simbahan (mga butang nga
makatabang sa silingan); ug si apostol Juan (mga butang nga gibuhat diha sa gugma
ngadto sa Dios ug sa pagtabang sa isigkatawo) ang mga buhat sa gugma nga putli sa
mga tawo diha sa simbahan.

**********

Pinadayag Kapitulo 18 Bersikulo 21. “Ug usa ka manolonda nga kusgan mikuha ug
usa ka bato, ingon sa usa ka dakung bato sa galingan, ug gitambog niya sa dagat,
nga nagapamulong: Ingon niana nga kakusog ang pagkahulog sa Babilonia, ang
dakung ciudad ug dili na gayud igakita.”

"Ang usa ka gamhanan nga anghel nga gibayaw" nagsimbolo (nagpasabot) sa usa ka
gamhanan nga pagdagsang (gamhanan nga presensya sa balaan nga kahalangdon sa
Ginoong Jesus) sa Ginoo gikan sa langit; kay ang usa ka anghel nagsimbolo
(nagpasabot) sa Ginoo ug sa Iyang paglihok (Ang Iyang balaanong gahum ug sa
unsang paagi Siya buot mokontrol sa Iyang gingharian), usa ka operasyon (walay
mahitabo nga wala Niya mahibaloi, o bisan unsa nga dili Niya makontrol ug walay
makapugong. Siya) nga mahitabo pinaagi sa langit (Siya nagmando sa langit ug yuta
ug sa uniberso gikan sa Iyang trono sa langit). Dinhi, tungod kay ang anghel gitawag
nga "usa ka kusgan nga anghel" ug gibayaw ang "usa ka dako nga galingan nga
bato", ang operasyon nga gisimbolohan usa ka gamhanan (ang Ginoong Jesus
lamang ang makahimo sa ingon nga butang, bisan ang labing kusgan nga anghel dili
makahimo. kini), nga nagpasabut nga usa ka gamhanan nga pag-agos (gamhanan nga
presensya sa balaang kahalangdon ni Ginoong Jesus). "Ang usa ka bato sama sa usa
ka dako nga galingan nga bato" nagsimbolo (nagkahulogan) sa gisagol (pagsagol sa
basura sa putli nga tubig sa Bibliya ug mga pagtulon-an ni Jesus) ug gipasipad-an
(grabe nga walay pagtahud sa pagkabalaan ni Jesus) nga mga kamatuoran sa Bibliya;
kay ang "bato" nagsimbolo sa kamatuoran, ug ang "galingan" nagsimbolo
(nagpasabot) sa usa ka pangutana (tan-awa kung unsa ang anaa sa kasingkasing kung
kini daotan o maayo) sa, pagsusi, ug pagmatuod sa (paghukom sa) kamatuoran gikan
sa Pulong. (aron tan-awon kon kini mohaum ba sa kamatuoran nga gitudlo sa Bibliya)
apan dinhi, kini nagsimbolo (nagpasabot) sa usa ka adulteration (pagsagol sa basura
sa putli nga tubig sa Bibliya-Pulong) ug pagpasipala (grabe nga walay pagtahud
ngadto sa sagrado) sa kamatuoran sa Pulong , tungod kay ang hilisgutan mao ang
Babylon (ang simbahang Katoliko). Ang "gitambog ngadto sa dagat" nagpasabot, sa
simbolikong paagi, ngadto sa impyerno (gihukman na unta sa Ginoo isip usa ka bakak
nga relihiyon, walay kamatuoran niini mao nga walay bili). “Sa ingon niini ang
Babilonia, kanang dakong siyudad, kusganong malumpag,” simbolikong kahulogan
nga sa ingon niana kanang dakong relihiyon itambog sa impiyerno (mahisama kini sa
paglabay sa basura ngadto sa usa ka bag ug kuhaon). "Dili na kini makit-an"
nagpasabut, sa simbolikong paagi, nga ang mga anghel dili na makakita niini pag-
usab (kini nga mga peke nga mga lider sa relihiyon dili na makasulay sa pagpugos sa
ilang kaugalingon sa langit ug pagpugong niini).

**********



Pinadayag Kapitulo 18 Bersikulo 22. “Ug dili na gayud hidunggan diha kanimo ang
tingog sa mga mangangalpa, bisan sa mga mag-aawit, bisan sa mga magpapaflauta,
bisan sa mga magbubudyong; ug dili na gayud igakita diha kanimo bisan kinsa nga
batid sa bisan unsa nga kinaadman; ug dili na gayud hidunggan diha kanimo ang
dinahunog sa bato nga galingan:”

Ang “tingog” nagpasabot ug tono (ang epekto niini diha sa mga tawo), ug ang matag
tono katumbas sa pipila ka pagbati nga nalangkit sa gugma (kini nagkahulogan ug
maayo nga gugma ug dili maayo nga gugma) tungod kay kini naggikan sa gugma (ang
usa ka tawo ganahang mobuhat. maayo o nahigugma sa pagbuhat ug daotan).
Tungod niini nga hinungdan, ang mga tingog sa "mga alpa", "musika", "mga plawta
ug mga trompeta", tungod sa ilang mga sulat, nagsimbolo sa mga pagbati (ang usa
ka tawo nahigugma sa pagbuhat sa maayo o nahigugma sa pagbuhat sa dautan).

Busa, ang “mga tingog” sa pipila ka “mga instrumento sa musika”, nalangkit sa
espirituwal nga mga pagbati (gugma alang sa Bibliya-Pulong sa Diyos), ug ang mga
tingog sa uban ngadto sa celestial nga mga pagbati (dakong pagmahal ug pagsimba
kang Jesus). Ang “tingog” o tono (ang epekto niini diha sa mga tawo) sa “mga alpa”
ug “mga musikero” nalangkit sa espirituwal nga mga pagbati (gugma alang sa Pulong
sa Diyos sa Bibliya), ug sa “tingog” o tono (ang epekto niini diha sa mga tawo) sa
"mga flutista ug mga trompeta" adunay kalabutan sa celestial nga mga pagbati
(dako nga pagmahal ug pagsimba kang Jesus). Alang sa “mga instrumento” kansang
mga tono motingog sa lahi nga mga lat-ang, sama sa kinuldasan nga mga
instrumento (sama sa mga gitara), nahisakop sa espirituwal nga klase sa mga pagbati
(gugma alang sa Pulong sa Bibliya sa Diyos), samtang ang mga instrumento kansang
mga tono nagpadayon, sama sa mga instrumento sa hangin (sama sa plawta)
nahisakop sa celestial nga klase sa mga pagbati (dakong pagmahal ug pagsimba kang
Jesus). Busa ang tingog o tono sa “mga alpa” ug “mga musikero” nagsimbolo sa usa
ka pagmahal sa espirituwal nga kamatuoran ug pagkamaayo (gugma alang sa Bibliya
sa Diyos), samtang ang tingog o tono sa “mga flutista” ug “mga trumpeta”
(paghuyop sa mga instrumento sa hangin) nagsimbolo sa usa ka pagbati. alang sa
celestial nga kamatuoran ug kaayo (dako nga pagmahal ug pagsimba ni Jesus).

Ang kahulogan dinhi (niining bersikulo sa Bibliya) mao nga (adunay) gugma alang sa
espirituhanong kamatuoran ug kaayo (gugma alang sa Bibliya sa Diyos) ug (adunay)
gugma alang sa celestial nga kamatuoran ug kaayo (dako nga pagmahal ug pagsimba
kang Jesus) makaplagan sa mga tawo nga nasakpan (ang mga sumusunod sa Romano
Katoliko nga relihiyon) sa mga kadautan ug kasaypanan sa Romano Katoliko nga
relihiyon, tungod kay kita gisultihan nga "ang tingog sa mga alpa ug mga musikero,
mga plawta ug mga trompeta, dili madungog diha kanimo. naa pa." Walay
makaplagan tungod kay sa ilang kaso walay usa nga posible; kay wala silay bisan unsa
nga kamatuoran gikan sa Pulong (wala sila motuo sa mga pagtulun-an ni Jesus), ug
kulang sa kamatuoran, wala silay bisan unsang pagkamaayo (dili kaayo sila
magpakabana sa gitudlo sa Napulo ka Sugo). Ang pagkamaayo posible lamang sa
mga tawo nga nagtinguha sa kamatuoran (kadtong gustong mahibalo sa mga
pagtulun-an ni Jesus ug mosunod sa Iyang mga sugo). Apan ang bugtong mga tawo
nga nagtinguha sa mga kamatuoran gikan sa usa ka espirituhanon nga pagmahal (usa



ka gugma alang sa Pulong sa Bibliya sa Diyos) mao ang mga tawo nga mobalik sa
Ginoo (ug moingon kang Jesus nga ako nagtuo nga ang imong gitudlo mao ang
tinuod nga Ginoo). Human sa kamatayon sila gitudloan sa mga anghel ug makadawat
sa mga kamatuoran subay sa ilang tinguha (mao nga aduna pay paglaom ang mga
Katoliko nga mohimo ug desisyon ug mobiya sa maong relihiyon).

Ang panggawas nga mga pagbati nga ilang nabatonan sa diha nga sila makadungog
sa mga misa (wala sila maghunahuna mahitungod kang Ginoong Jesus diha sa
Katoliko nga mga miting sa misa) nga gisulti ug sa ubang mga debosyon, nga walay
kamatuoran gikan sa Ginoo pinaagi sa Pulong, walay lain kondili natural, mahilayon
ug unodnong mga pagbati. (walay espirituhanong gahum gikan sa pagtoo sa mga
butang nga gitudlo ni Jesus). Ug tungod kay mao kana ang ilang kinaiya, ug wala silay
sulod nga mga pagbati gikan sa Ginoo (naghunahuna lamang sila ug nahigugma sa
mga butang nga makita sa kalibutan), dili ikatingala nga sila gidala nianang
mangitngit ug buta nga kahimtang ngadto sa pagsimba sa mga tawo. (ang ilang
gitawag nga mga Santos), buhi ug patay, ug ngadto sa mga sakripisyo sa mga
demonyo, nga gitawag ug plutos, aron sa pagtubos sa ilang mga kalag (kini makita
unsa ka tinuod nga dautan ang mga butang niini nga relihiyon).

**********

Pinadayag Kapitulo 18 Bersikulo 23. “Ug dili na gayud magadan-ag sa kahayag sa
lamparahan diha kanimo; ug dili na gayud hidunggan diha kanimo ang tingog sa
pamanhonon, ni ang tingog sa pangasaw-onon: kay ang imong mga
magpapatigayon mao ang mga principe sa yuta: kay tungod sa imong mga lumay
nanghisalaag ang tanang mga nasud.”

"Ang kahayag sa usa ka lamparahan dili na modan-ag diha kanimo." Kini sa
simbolikong paagi nagpasabot nga kadtong nadakpan sa relihiyong Romano Katoliko
tungod sa doktrina niini (ang mga pagtulon-an sa simbahan) ug sa kinabuhi nga
nahiuyon niini (ang mga sumusunod niini nga relihiyon nga nagsunod sa mga
pagtulon-an) walay bisan unsa nga kalamdagan gikan sa Ginoo (dili sila mga
pagbuhat sa gisugo ni Jesus sa Iyang mga sumusunod nga buhaton) ug busa walay
bisan unsa nga pagsabot (buta nilang gibuhat ang gisulti sa mga lider sa Katoliko nga
ilang buhaton nga walay pagsabot) sa espirituhanong kamatuoran.

Ang "kahayag sa usa ka lampara" nagsimbolo (nagpasabot) sa kahayag sa Ginoo ug
usa ka sangputanan nga pagsabot sa espirituhanon nga kamatuoran (kay imposible
nga masabtan ang espirituhanon nga mga butang kung wala ang kahayag nga gihatag
sa mga hunahuna sa mga tawo ni Ginoong Jesus). Kana tungod kay ang "kahayag"
nagpasabot sa "kahayag" sa langit, nga mao ang "kahayag" nga mga anghel, ug ang
mga tawo, usab, mahitungod sa ilang salabutan, tungod kay ang "kahayag" sa
esensya niini mao ang Balaan nga kaalam (ang abilidad sa pagbaton. maayo nga
moral nga panghunahuna ug dili kanunay adunay daotan nga mga hunahuna).

Nga ang mga tawo nga nadakpan sa Romano Katoliko nga relihiyon walay bisan unsa
nga kalamdagan (“kahayag” gikan sa langit nga makakita) ug busa walay bisan unsa



nga pagsabot sa espirituhanong kamatuoran (aron masabtan kon unsa ang
langitnong “kahayag” sa mga anghel), makita gikan sa kamatuoran nga sila walay
gugma sa bisan unsang espirituhanong “kahayag” (imposible nga masabtan ang
espirituhanong mga butang nga walay “kahayag” nga gihatag sa mga hunahuna sa
mga tawo pinaagi ni Ginoong Jesus). Kay sama sa among giingon, ang espirituhanong
kahayag (aron masabtan kung unsa ang langitnong "kahayag" sa mga anghel)
nagagikan sa Ginoo (kini mao ang bugtong paagi aron masabtan kung unsa ang
"kahayag"), ug ang bugtong mga tawo nga makadawat ug makadawat niana. Ang
"kahayag" mao ang mga tawo nga nakig-uban sa Ginoo (si Jesus nagpuyo diha kanila
ug sila nagpuyo kang Jesus), ug ang pakig-uban sa Ginoo (si Jesus nagpuyo diha
kanila ug sila nagpuyo diha kang Jesus) makab-ot lamang (lamang) pinaagi sa pag-ila
(tuo nga Siya anaa) ug pagsimba Kaniya (mapasalamaton kada adlaw alang sa
maayong mga butang nga Iyang gibuhat alang kanato), ug sa samang higayon pinaagi
sa kinabuhi sumala sa Iyang mga sugo gikan sa Pulong-Bibliya (pagkinabuhi sa
kinabuhi pinaagi sa Napulo ka Sugo). Ang pag-ila (pagtuo nga Siya anaa) ug pagsimba
sa Ginoo (pagpasalamat kada adlaw sa maayong mga butang nga Iyang gibuhat alang
kanato) ug pagbasa sa Pulong (Bibliya) nagdala sa presensya sa Ginoo (sa atong
kinabuhi dinhi sa kalibutan), apan kini mao ang kining duha ka butang nga gihiusa sa
samang higayon sa usa ka kinabuhi subay sa Iyang mga lagda (pagkinabuhi sa
kinabuhi pinaagi sa Napulo ka Sugo) nga nagdala sa usa ka panag-uban Kaniya (si
Jesus nagpuyo diha kanila ug sila nagpuyo diha kang Jesus).

Ang (kompleto) nga kaatbang mao ang kaso sa Romano Katolisismo. Ang Ginoo giila
(nagtawag sila sa ngalan ni Jesus) niini, apan wala Siya adunay bisan unsang
kamandoan (Siya dili Ginoo sa ilang kinabuhi), ug ang Pulong giila (ang Bibliya
naglingkod sa lamesa) nga wala kini gibasa. Inay sa Ginoo (Jesus) ilang gisimba ang
Santo Papa (siya ang ilang diyos ug dili si Hesus), ug imbes ang Pulong (Bibliya) ilang
giila ang papal bulls (mga sugo gikan sa Santo Papa kon unsaon pagkinabuhi), ug
magkinabuhi sumala niadtong mga toro. (ang mga sumosunod niini nga relihiyon
buta nga nagsunod sa bisan unsa nga iyang gisulti), ug dili sumala sa mga sugo sa
Pulong (ang tanan nga mga pagtulon-an ni Jesus). Ang mga toro, dugang pa, adunay
ilang tumong (ang tinuod nilang gisulti mao) ang kamandoan sa Santo Papa (siya
lamang ang angay simbahon ug dili si Hesus) ug ang iyang mga ministro sa langit ug
sa kalibotan (ang papa nag-angkon nga adunay tanang awtoridad sa yuta gikan sa
langit), samtang ang mga sugo diha sa Pulong (Bibliya) adunay tumong sa pagmando
sa Ginoo ibabaw sa langit ug sa kalibutan (Si Jesus lamang ang angay simbahon ug
mao ang Ginoo sa langit ug yuta). Kining duha ka mga tumong kay sukwahi kaayo sa
usag usa sama sa langit ug impyerno (pinaagi sa pagtan-aw sa usa ug unya sa lain
atong makita nga ang Santo Papa walay lain kondili lain nga tawo ug dili usa ka dios
sa usa ka matang).

Gisulti namo kini aron mahibal-an nga ang mga tawo nadakpan sa relihiyong Romano
Katoliko (kini nga relihiyon) tungod sa iyang doktrina (tanan nga pagtulon-an sa
simbahan) ug usa ka kinabuhi nga nahiuyon niini (kini nga relihiyon) wala’y labing
gamay nga "kahayag. sa usa ka lampara", sa ato pa, walay bisan unsang kahayag
(tabang sa pagsabot sa gingharian sa Diyos) gikan sa Ginoo (Jesus) ug busa walay



bisan unsa nga pagsabot (pagsabot) sa espirituhanong kamatuoran (aron masabtan
kung unsa ang langitnong kinabuhi sa mga anghel).

“Ako mianhi nga kahayag sa kalibutan, aron kadtong tanan nga mingtoo kanako
dili managpabilin sa kangitngit.” (Juan 12:46)

Kini dayag gikan niini nga ang Ginoo (Jesus) mao ang "kahayag" nga nagpatungha sa
tanan nga kalamdagan (pagtabang sa pagsabut sa gingharian sa Dios) ug ang
sangputanan nga pagsabut sa espirituhanon nga kamatuoran (aron masabtan kung
unsa ang langitnon nga kinabuhi sa mga anghel). Ug tungod kay ang Ginoo mao ang
"kahayag" (kaputli ug kahingpitan), ang Yawa (gugma sa kaugalingon ug sa mga
butang nga anaa sa kalibutan) mao ang kangitngit. Ang Yawa (gugma sa kaugalingon
ug sa mga butang nga ania sa kalibutan) mao usab ang gugma sa paggamit sa
kamandoan (adunay kontrol) sa tanan nga Balaan nga pagkabalaan (kung unsa ang
balaan ug tinuod) nga iya sa Ginoo (kini nga mga butang iya ni Ginoong Jesus. nag-
inusara), ug ibabaw sa Ginoo Mismo (gusto nilang itukmod si Jesus gikan sa trono sa
langit ug angkonon ang tanang gahom nga ila); ug sa gidak-on, kini makab-ot ang
kamandoan (aron sila makabaton sa hingpit nga pagkontrolar), kini mongitngit,
mapalong (ang kahayag sa langit dili makita), mobutang sa (impiyerno) kalayo ug
mosunog sa Balaan nga mga kabalaan (tanan nga kabalaan ug kaputli. ) nga iya sa
Ginoo (ug ngadto Kaniya lamang).

"Ug ang tingog sa usa ka pamanhonon ug pangasaw-onon dili na madungog diha
kanimo." Kini sa simbolikong paagi nagpasabot nga kadtong nadakpan sa relihiyong
Romano Katoliko (ang mga lider ug sumusunod niini nga relihiyon) tungod sa
doktrina niini (mga ideya sa simbahan dili gikan sa Diyos) ug ang kinabuhi nga uyon
niini (gisunod nila ang gisulti kanila) walay kadugtongan. sa kaayo ug kamatuoran
(walay gugma o kaalam sa ilang mga kasingkasing), nga mao ang nagporma sa
simbahan (sa yuta).

Ang "tingog" dinhi nagsimbolo sa kalipay (kalipay) tungod kay kini ang "tingog" sa
usa ka "pamanhonon ug pangasaw-onon". Sa pinakataas nga kahulugan, ang
"pamanhonon" nagpasabut sa Ginoo (Jesus) bahin sa kaayohan sa Diyos (tanan nga
gugma ni Jesus alang sa tanan nga mga tawo), ug ang "pangasaw-onon" nagpasabut
sa simbahan bahin sa Balaang kamatuoran (tanan nga bililhon nga mga saad nga
nakit-an. ang Bibliya) gikan sa Ginoo (Jesus). Kay ang simbahan usa ka simbahan
tungod sa iyang pagdawat sa Diosnong kaayo sa Ginoo (ang tanan nga gugma ni
Jesus alang sa tanang katawhan) diha sa Balaang mga kamatuoran (tanang bililhong
mga saad nga makita sa Bibliya) nga nabatonan niini gikan Kaniya (Jesu-Kristo).

Dayag gikan sa Pulong (sa Bibliya) nga ang Ginoo gitawag nga "pamanhonon" ug usa
usab ka "bana", ug nga ang simbahan (sa yuta) gitawag nga "pangasaw-onon" ug usa
usab ka "asawa". Nga kini nagpatungha sa langitnong “kaminyoon” nga usa ka
“kaminyoon” sa kaayo (Iyang gugma alang kanato) ug kamatuoran (tanan nga mga
prinsipyo sa pagpuyo sa Iyang gingharian sa langit).



Gikan niini (sa ibabaw nga mga bersikulo sa Bibliya) ang usa karon makakita sa
sunodsunod nga mga kahulogan niining duha ka mga bersikulo, nga kadtong
nadakpan sa Romano Katoliko nga relihiyon walay bisan unsa nga pagmahal (ang
gugma sa pagbasa sa Balaang Bibliya) alang sa espirituhanon nga kamatuoran (aron
masabtan kon unsa langitnong kinabuhi sa mga anghel sama sa) ug pagkamaayo
(tanang gugma nga nabatonan ni Jesus alang sa tanang tawo); nga sila walay bisan
unsa nga pagsabut sa espirituhanon nga kamatuoran (tanan nga bililhon nga mga
saad ni Jesus nga wala nila mahibaloi), ug mao nga walay bisan unsa nga
paghunahuna sa espirituhanon nga kamatuoran (dili lamang nga wala sila makasabut
niini, sila dili kaayo magtagad niini), kay (paghunahuna mahitungod sa
espirituhanong mga butang) nagagikan sa pagmahal (ang tinguha nga mahibalo sa
mga sugo ni Jesus) ug miuyon niini (ug sa pagsunod niadtong mga sugo); nga dili
usab sila mangutana (dili nila kuhaa ang ilang Bibliya ug basahon kini), imbestigahon
(sa pagsiksik sa Bibliya kon tinuod ba ang maong mga butang), o kumpirmahon ang
espirituhanong kamatuoran (aron mahibaloan ang tanang bililhong mga saad ni
Jesus); nga sila usab walay bisan unsa nga kalamdagan gikan sa Ginoo (wala sila
mangayo kang Jesus sa pagtudlo kanila) ug mao nga walay bisan unsa nga
panglantaw (sila walay pagsabot) sa espirituhanon nga kamatuoran (sa tanan nga
mga bililhon nga mga saad ni Jesus); ug sa kataposan nga wala silay panagdugtong sa
kaayo ug kamatuoran (tungod kay wala man sila matawo-pag-usab, si Hesus wala
magpuyo diha kanila ug wala sila magpuyo kang Hesus) nga mao ang nagporma (mga
butang nga naglangkob) sa (Kristiyano) nga simbahan.

Tungod kay kita nag-ingon nga kining mga Romano Katoliko walay panagdugtong sa
kaayo ug kamatuoran (tungod kay sila wala matawo pag-usab, si Jesus wala magpuyo
diha kanila ug sila wala magpuyo diha kang Jesus), tungod kay sila wala diha kanila sa
usa ka “kaminyoon” sa ang Ginoo (Jesus) ug ang simbahan (ang mga sumusunod ni
Jesu-Kristo), busa kinahanglan nga adunay isulti dinhi bahin sa gahum sa pag-abli ug
pagsira sa langit, nga nag-uban (nga nagpasabut nga parehas sa) gahum sa
pagpasaylo ug pagpabilin sa mga sala. (ang mga lider sa relihiyong Romano Katoliko
nag-angkon nga sila adunay gahom sa pagpasaylo sa mga sala sa ilang mga
sumusunod) usa ka gahom nga ilang giangkon sa ilang kaugalingon ingong mga
manununod ni Pedro ug sa mga Apostoles (sila mapasigarbohon nga sila lamang ang
relihiyon sa yuta diin si Apostol Pedro mihatag kanila sa “mga yawe sa gingharian”)

(Ang Ginoo miingon kang Pedro,) ."..sa niining bato pagatukoron ko ang akong
simbahan, ug ang mga ganghaan sa impyerno dili makabuntog niini. Ihatag Ko
kanimo ang mga yawe sa gingharian sa langit, ug bisan unsa nga imong gapuson
dinhi sa yuta. pagagapuson didto sa langit, ug bisan unsay imong hubaran dinhi sa
yuta, paghubaran usab didto sa langit." (Mateo 16:18-19)

Ang Diosnong kamatuoran nga gipasabot ni “Pedro”, diin ang Ginoo magtukod sa
Iyang simbahan, mao ang kamatuoran nga gisugid ni Pedro niadtong panahona, sa
dihang Siya miingon, “Ikaw mao ang Kristo, ang Anak sa buhi nga Dios” (Mateo
16:16). ),



"Unya si Jesus nangutana kanila, "Apan kamo, unsa may inyong sulti, kinsa man
ako?" Si Simon Pedro miingon, "Ikaw mao ang Mesiyas, ang Anak sa buhi nga
Dios." Si Jesus miingon kaniya: Simon, anak ni Jonas, bulahan ka! Wala nimo kini
nadiskobrehan sa imong kaugalingon. Gipakita kini kanimo sa akong Amahan sa
langit.” ( Mateo 16:15-17 )

(aron makita nato nga ang Ginoo dili magtukod sa Iyang simbahan sa usa ka tawo
nga ginganlag “Pedro”, kondili ang “Kristo” nga nagkahulogang “Mesiyas” ug
“Manluluwas”, ug nga Siya mao ang Magbubuhat-Dios nga mianhi gikan sa langit
nganhi sa yuta.).

“Ang mga yawe sa gingharian sa langit” mao kini, nga bisan unsa kanang “bato”, nga
nagpasabot sa Ginoo (Jesu-Kristo), nga gigapos dinhi sa yuta, pagagapuson didto sa
langit, ug bisan unsa nga gibadbaran niini dinhi sa yuta pagahubaran sa langit, ug kini
nagpasabut nga (si Jesu-Kristo lamang) ug dili usa ka tawo nga gitawag og “Pedro”
(adunay awtoridad ug gahum). Ang Ginoo (nag-inusara ug wala nay lain) adunay
gahum ibabaw sa langit ug yuta (kay Siya ang nagbuhat niini ug walay mortal nga
tawo), sama sa gisulti usab Niya sa Mateo 28:18, sa ingon ang gahum sa pagluwas sa
mga tawo (ang gahum sa ihatag ang kinabuhing dayon ngadto sa Iyang gingharian sa
langit) kinsa gikan sa kinasingkasing nga pagtuo (kang Jesukristo) nakabaton nianang
pagsugid ni Pedro sa dihang Siya miingon, “Ikaw mao ang Kristo, ang Anak sa buhi
nga Diyos” (Mateo 16:16) (ang Manluluwas sa kalibutan ug Magbubuhat nga Dios
nga mianhi sa lawas sa tawo). Ang Ginoong Jesu-Kristo (nag-inusara ug wala nay lain)
adunay gahum sa langit ug yuta.

Unsa man ang labi ka dulumtanan (daotan ug daotan) kaysa sa pagpangita (pagsugod)
usa ka relihiyon nga nagpahamtang (nga naningkamot sa pagpatuo sa ordinaryong
mga tawo sa ideya) nga ang gahum ug awtoridad sa Diyos iya sa usa ka tawo (usa ka
tawo) ug dili na sa Ginoo? (nag-angkon sila nga si Jesu-Kristo wala na niini nga
awtoridad ug kini gipasa kanila gikan ni Apostol Pedro). O nga ang langit maablihan o
sirado kung ang usa ka klero (Papa o Pari) moingon lang, "Gi-abswelto ko ikaw," o
"Gi-excommunicate ko ikaw"? O nga ang usa ka sala gipasaylo, bisan ang usa ka
mangil-ad (sama sa pagpatay sa laing tawo), kon siya moingon lamang (sa usa ka
Pari), "Gipasaylo ko kini"? (Kini usa ka kataw-anan nga ideya nga ang mga tawo lang
makapasaylo sa mga sala kay sila mamatay usab pagkahuman sa mubo nga panahon
dinhi sa yuta ug wala’y awtoridad sa langit sa pagbuhat sa ingon).

**********

Pinadayag Kapitulo 18 Bersikulo 24. “Ug hingkaplagan diha kaniya ang dugo sa mga
manalagna ug sa mga balaan, ug sa tanang mga gipamatay sa yuta.”

"Ug diha kaniya hingkaplagan ang dugo sa mga propeta ug sa mga santos, ug sa
tanan nga gipamatay sa yuta." Kini sa simbolikong paagi nagpasabot nga gikan sa
relihiyong Romano Katoliko, nga gipasabot sa siyudad sa “Babilonia”, naggikan ang
adulteration (pagsagol sa basura sa putli nga tubig sa Bibliya) ug pagpasipala (grabe
nga walay pagtahud sa mga sugo ni Jesus ug sa sagrado ug Balaang Bibliya) sa tanang



kamatuoran sa Pulong (Bibliya) ug uban pa sa simbahan (ang tibuok simbahan
nahimong dunot tungod kay ilang gihubad ang Bibliya sa pagsulti lang sa gusto nilang
isulti), ug kabakakan (pagsalikway sa kamatuoran sa Bibliya ug gipulihan sa ilang
kaugalingon nga makahilo nga mga ideya) sa ingon migawas gikan niini sa tibuuk nga
kalibutan nga Kristiyano (ang dunot nga simbahang Katoliko nagkontrol sa
kadaghanan sa kalibutan nga Kristiyano).

Ang “dugo” nagsimbolo (nagpasabot) sa usa ka pagpalsipikar (ilang gitakpan ang
langit tungod kay sila nagtudlo sa mga butang nga dili gayod tinuod), pagsabwag
(pagsagol sa basura sa putli nga tubig sa Bibliya) ug pagpasipala (hilabihan ka walay
pagtahod ngadto sa sagradong balaang mga butang) sa Pulong ( Bibliya). Ang "mga
propeta" nagsimbolo sa tanan nga nagbaton sa Balaang kamatuoran gikan sa Pulong,
ug sa abstract (ang tinuod o tinuod nga kahulogan), doktrinal nga mga kamatuoran
gikuha gikan sa Pulong (ang kaalam sa Kristohanong simbahan). Ang “mga santos”, o
“mga balaan”, nagsimbolo (nagpasabot) sa mga tawo nga sakop sa simbahan sa
Ginoo, ug abstract (ang tinuod o tinuod nga kahulogan), ang sagradong mga
kamatuoran sa simbahan (ang tanang bililhong mga saad ni Jesus). Kadtong
“gipatay” nagsimbolo sa mga tawo nga “gipatay” (gipatay sila) sa espirituwal nga
paagi, ug kadtong giingon nga gipatay sa espirituwal mao ang mga tawo nga
nangamatay tungod sa mga kabakakan (pagsalikway sa kamatuoran nga makaplagan
sa Bibliya ug ang kapuli sa ilang kaugalingon nga makahilo nga mga ideya). Dugang
pa, tungod kay ang “yuta” nagsimbolo (nagpasabot) sa simbahan, ang tanang
“gipatay sa yuta” nagsimbolo (nagpasabot) sa tanan diha sa Kristohanong Iglesya
nga nangalaglag tungod sa mga kabakakan (pagsalikway sa kamatuoran nga makita
sa Bibliya ug sa Bibliya. puli sa ilang kaugalingong makahilo nga mga ideya) tungod
kay ang kabakakan nga ilang gipanag-iya (ang simbahang Kristiyano) naggikan
(naggikan) sa relihiyong Romano Katoliko.

Mahitungod sa “Babilonia” gisultihan usab kita diha sa Jeremias nga ang “gipatay”
(gipatay sa espirituhanong paagi) sa tibuok “yuta” anaa didto (Jeremias 51:49, 52),
ug sa Isaias nga si “Lucifer” (kadtong nahigugma lamang sa ilang kaugalingon), nga sa
Isaias mao ang "Babilonia", naglaglag sa ilang yuta (diin ang simbahan) ug "gipatay"
(gipatay sila sa espirituhanon pinaagi niining peke nga simbahan nga nagsulti kanila
og mga bakak) ang mga tawo niini (ang mga sumusunod niining peke nga relihiyon)
(Isaias 14:20).

Nga gikan sa relihiyong Romano Katoliko migawas (miabot) ang daghan nga mga
kabakakan (pagsalikway sa kamatuoran nga makita sa Bibliya ug ang pagpuli sa ilang
kaugalingong makahilo nga mga ideya) sa mga simbahang Protestant Reformed (ang
mga simbahan nga mibulag sa relihiyong Katoliko), diin among gipasabot ang
pamahayag nga "ang babaye nga imong nakita mao ang dakung siyudad nga
nagmando ibabaw sa mga hari sa yuta" (Pinadayag 17:18). (bisan ang mga
simbahang Protestante nga mibulag sa relihiyong Katoliko nagtipig ug daghan
kaayong makahilong mga ideya nga nabatonan sa relihiyong Katoliko).

Nag-ingon kami nga gikan sa relihiyong Romano Katoliko, nga gipasabot sa "siyudad
sa Babilonya", naggikan ang pagsabwag (pagsagol sa basura sa putli nga tubig sa



Bibliya) ug pagpasipala (grabe nga pagkawalay pagtahod sa sagradong balaang mga
butang sa Bibliya) sa tanan nga kamatuoran sa Pulong (Bibliya) ug ingon man sa
matag pagkabalaan (mga butang nga balaan) sa (Kristiyano) nga simbahan; ug sa
makadaghang higayon kaniadto atong giingon nga (kini) nga relihiyon wala lamang
nagsabwag (nagsagol sa basura sa putli nga tubig sa Bibliya) sa mga butang sa Pulong
(gikan sa gugma sa Ginoo ngadto sa tanang katawhan) ug sa mga kamatuoran
(tanang bililhong mga saad ni Jesus) apan nagpasipala usab (grabe nga walay
pagtahud sa sagradong mga butang sa Bibliya) kanila; ug nga ang "Babilonia" sa
Pulong busa nagsimbolo sa pagpasipala sa kung unsa ang balaan (unsa nga ang Dios
putli nga gugma ug walay lain kondili putli nga gugma). Atong isulti karon kon sa
unsang paagi kana nga pagpasipala (walay pagtahod sa sagradong mga butang sa
Bibliya) nahitabo ug nagpadayon (bisan hangtod karon).

Atong giingon sa ibabaw (sa mga bersikulo sa Bibliya nga atong naagian hangtod
karon) nga ang gugma sa paggamit sa kamandoan (ang gugma sa pagpugong sa
kinabuhi sa ubang mga tawo), naggikan (sa lugar diin gikan kining daotan nga gugma)
usa ka gugma sa kaugalingon (wala sila magtagad ni bisan kinsa gawas sa ilang
kaugalingon), sa mga pagkabalaan (mga butang nga balaan) sa (Kristiyano) nga
simbahan ug sa langit (dili igo nga gusto nila nga magmando sa Kristohanong
simbahan sa yuta, gusto pa nila iduso Si Jesus gikan sa dalan ug sa pagmando sa
langit), sa ingon sa kinatibuk-an ang Balaan nga mga pagkabalaan (mga butang nga
balaan) iya sa Ginoo (Jesus lamang), (nga) (sa ug gikan) sa Yawa (ug ang Yawa gikan
sa impyerno). Karon tungod kay kana nga kamandoan (ang gugma sa hingpit nga
pagkontrol sa kinabuhi sa mga tawo) gitakda (sa ilang kaugalingon nga mga
hunahuna) ingon nga katuyoan (ang katuyoan) sa mga kasingkasing sa mga (mga
lider sa relihiyon) nga nagtukod (nagsugod) sa relihiyong Romano Katoliko, sila dili
makatabang (tungod kay ang ilang mga hunahuna ug mga kasingkasing gibutang sa
dautan ug hakog nga panghunahuna) apan (sa) pagpasipala (sa paglapas, paghugaw
ug pagpaubos) sa mga pagkabalaan (ang pagkabalaan) sa Pulong (Bibliya) ug sa
(Kristiyano) nga simbahan.

Ang gugma sa pagpanag-iya sa tanan nga mga butang sa kalibutan (usa ka buang nga
tinguha nga maangkon ang tanan nga salapi ug kabtangan sa kalibutan) mao si
Satanas, ug ang Yawa ug Satanas molihok nga managsama (sila sama sa daotan nga
kambal nga kanunay nagtinabangay), ingon og gibugkos sa pakigsaad (nagkauyon sila
nga magtinabangay sa paglaglag sa Ginoong Jesus), sa matang sa mga tawo nga,
tungod sa usa ka gugma (gusto nila nga magmando sa Kristohanong simbahan sa
yuta ug gusto pa gani nila nga isalikway si Jesus sa dalan ug nagmando ibabaw sa
langit), nasakpan sa lain (ang Yawa ug Satanas nagkauyon lamang tungod kay
managsama ang ilang tinguha sa paglaglag kang Ginoong Jesus).

Ang usa mahimong mohinapos gikan niini kon nganong ang “Babilonia” diha sa
Pulong (Bibliya) nagsimbolo (nagpasabot) pagpasipala (bakak nga mga pagtulon-an
batok sa sagradong balaang mga butang nga makaplagan sa Bibliya).

Pinaagi sa ilustrasyon (tan-awon nato ang usa ka hulagway aron makita kung unsa
gayud kini), ibutang sa atubangan sa gugma, nga mao ang Yawa, kining Balaanong



kamatuoran (makaplagan sa Balaang Bibliya), nga ang Diyos lamang ang angay
simbahon ug simbahon, ug dili sa usa ka tawo (usa ka tawo nga mamatay), mao nga
ang Vicariate (ang Papa) usa ka tinumotumo (usa lamang ka hinimo-himo nga bakak)
ug usa ka fiction (kini dili gayud tinuod) nga kinahanglan nga isalikway (dili kita
kinahanglan nga motuo. nga ang Santo Papa simbahon). O kung dili kini nga
kamatuoran, nga ang pagtawag sa mga patay (kanang mga estatwa sa patay nga mga
tawo), sa paghapa (pagluhod) sa atubangan sa ilang mga imahe (ang mga estatwa sa
mga patay nga mga tawo nga gitawag nila nga mga santos), sa paghalok kanila (sama
sa usa ka paagi kini kongkreto nga mga estatwa balaan) ug ang ilang mga bukog
(samtang anaa pa sila sa ilang lubnganan), putli ug mahugaw nga pagsimba sa mga
dios-dios (mga butang nga dili buhi ug gibuhat sa mga kamot sa mga tawo) nga
kinahanglan usab nga isalikway (kini nga mga butang dili mao ang Ginoong Jesu-
Kristo ug dili sila angay simbahon). Dili ba kana nga gugma (gusto nila nga magmando
sa Kristohanong simbahan sa yuta ug gusto pa gani nila nga itukmod si Jesus gikan sa
dalan ug magmando sa langit), nga mao ang Yawa (ug ang Yawa gikan sa impyerno),
kusganon (usa ka bayolente. ug kasuko nga emosyon) ug masuk-anon nga isalikway
kining duha ka kamatuoran (nga ang Dios lamang ang simbahon ug simbahon ug dili
ang usa ka tawo, usa ka tawo nga mamatay), fulminate (sa pagsinggit sa mapintas
nga kasuko) batok kanila (bisan kinsa nga dili moyukbo paubos ug simbahon kining
mga Katoliko nga mga lider), ug kuniskunison sila (sa ilang kasingkasing gusto nilang
laglagon ug patyon ang bisan kinsa nga dili mouyon kanila)?

Kung, labut pa (gusto namong magpakita ug laing hulagway ug tan-awon kung unsa
ang hitsura sa kamatuoran), adunay moingon niana nga gugma (gusto nila nga
magmando sa Kristohanong simbahan sa yuta ug gusto pa gani nila nga itukmod si
Jesus gikan sa dalan ug sa pagmando ibabaw sa langit), nga mao ang Yawa (ug ang
Yawa gikan sa impyerno), nga sa pag-abli ug pagsira sa langit o pagbadbad ug
pagbugkos, sa ingon sa pagpasaylo sa mga sala (sa pag-ingon nga ang Katoliko nga
simbahan gihatagan niini nga gahum) - nga mao ang Ang sama nga butang sama sa
pagbag-o ug pagbag-o (pagkatawo-pag-usab isip usa ka Kristohanon) ug sa ingon
pagtubos ug pagluwas sa katawhan (nga sila ang simbahang Katoliko mao lamang
ang makahimo niini sa yuta) - usa ka buhat nga lunsay Balaan (kini dili tinuod). si
Jesu-Kristo lamang nga Magbubuhat nga Diyos ang adunay awtoridad ug gahom sa
pagbuhat niini); nga ang usa ka tawo dili makaangkon alang sa iyang kaugalingon (o
sa ilang kaugalingon) usa ka butang nga Balaan (kon unsa ang iya sa Dios lamang) nga
dili makahimo ug pagpasipala (sila nakasala pag-ayo ngadto sa sagradong balaang
mga kamatuoran nga makaplagan sa Bibliya); nga si Pedro wala mag-angkon niini
alang sa iyang kaugalingon (si Pedro wala gayud moangkon sa bisan unsa nga ingon
nga butang), ug busa wala mogamit sa bisan unsa nga ingon nga gahum (bisan kon si
Pedro gusto nga siya dili makahimo sa pagbuhat sa ingon); Dugang pa nga ang
apostolikanhong pagpuli (ang mga ideya nga si Pedro gihatagan sa maong gahom)
gimugna (usa ka gigama nga bakak) pinaagi sa maong gugma (gusto nila nga
magmando sa Kristohanong simbahan sa yuta ug gusto pa gani nila nga itukmod si
Jesus gikan sa dalan ug sa pagmando ibabaw sa langit), ingon usab ang pagbalhin sa
Balaang Espiritu (nga ihatag ni Jesus kining balaang gahom) gikan sa usa ka tawo
ngadto sa lain (nga kining gahom nga giingon nila nga nadawat ni Pedro ug gihatag
ngadto sa Santo Papa) - sa pagkadungog niining mga butanga, dili ba kana nga gugma



(gusto nila nga magmando sa Kristohanong simbahan sa yuta ug gusto pa gani nila
nga isalikway si Jesus sa dalan ug magmando sa langit), nga (sa) Yawa (ug ang Yawa
gikan sa impyerno), bungol. uban ang tunglo (aron kuhaon gikan sa Kristohanong
simbahan) ang tawo nga nagsulti kanila (ang Katoliko nga simbahan nga nag-angkon
niini), ug sa usa ka nagdilaab nga kasuko (unsaon sila makaangkon nga adunay ingon
nga mga gahum nga kini iya lamang sa atong minahal nga Ginoo) sugo nga siya (kini
peke nga Kristohanong relihiyon) itugyan ngadto sa usa ka inkisitor (usa ka
maghuhukom) ug ilabay ngadto sa a prisohan sa mga gisilotan (nga ibalik siya sa
impyerno diin sila gikan)?

Kung adunay mangutana pa, "Sa unsang paagi mabalhin kanimo ang Diosnong
gahum sa Ginoo? (Mahimo ba nimo ipasabut kanako kung giunsa ang gahum sa Dios
nga gihatag sa usa ka tawo) Giunsa ang Pagkabalaan sa Ginoo (Iyang putli nga balaan
nga kinaiya sa gugma) mahimulag sa Iyang kalag ug lawas?(walay tawo nga
mahimong putli ug balaan kay sa ilang huna-huna wala silay laing gihunahuna kondili
daotan).Dili ba sumala sa imong pagtuo nga kini dili mahimo?(unsaon ang usa nga
naghunahuna sa husto sa iyang hunahuna naghunahuna sa ingon nga mga butang)
Unsaon man sa Dios nga Amahan sa paghatag sa Iyang Balaang gahum ngadto sa
Anak (ihatag kini kang Jesus) gawas sa Iyang kaugalingon nga pagka-Dios ingon nga
sudlanan niini? (ang bugtong paagi mao ang pag-ingon nga si Jesus mao ang Dios ug
sila mao ang usa ug mao ra nga Dios kay kini tinuod). Unsaon man kini sa pagbalhin
ngadto sa usa ka tawo aron mahimong iya?" (unsaon man ang pag-angkon sa Santo
Papa sa maong mga butang, kay dili mahimo nga siya usa lamang ka tawo) Ug
daghan pang mga butang nga sama niini (mga kataw-anan nga bakak).

Katapusan sa Kapitulo 18 Komentaryo sulod sa usa ka Komentaryo

**********

Pinadayag Kapitulo 19 Bersikulo 1 -5: Babilonia Nga Mao ang Simbahang Katoliko -
Ang Langit Nalipay Nga Kini nga Relihiyon Gisalikway

Ang Sulod sa Matag Bersikulo, Pinadayag Kapitulo 19

**********

Pinadayag Kapitulo 19 Bersikulo 1. “Sa human niining mga butanga, nadungog ko
ang daw usa ka dakung panon sa langit, nga nagapamulong: Aleluya. Ang
kaluwasan, ug ang himaya, ug ang gahum iya sa atong Dios:”

”Sa tapus niining mga butanga, nadungog ko ang daw tingog sa usa ka dakung
panon didto sa langit, nga nagaingon: Aleluya!” (Girekord pa ni Apostol Juan ang
iyang nakita aron iyang madala ang mensahe balik sa simbahan sa yuta) Kini
nagsimbolo (nagpasabot) sa pagpasalamat, pagsugid, ug pagsaulog sa Ginoo pinaagi



sa mga anghel sa ubos nga kalangitan tungod sa Romano. Pagtangtang sa mga
Katoliko.

“usa ka dakong panon sa langit” nagsimbolo sa mga manulonda sa ubos nga
kalangitan (sila nagsaulog ug nagpasalamat kang Jesus tungod sa pagtangtang sa
Romano Katoliko). Ang tingog sa panon sa katawohan nagaingon: “Aleluya!”
nagsimbolo sa usa ka pagpasalamat, pagsugid ug pagsaulog sa Ginoo pinaagi kanila.
Ang "Alleluia" sa Hebreohanon nagpasabut nga "Dayega ang Dios."

"Kaluwasan ug himaya ug dungog ug gahum ngadto sa Ginoo nga atong Dios!" Kini
sa simbolikong paagi nagpasabot nga ang kaluwasan sa Ginoo posible na karon
tungod kay ang pagdawat sa Diosnong kamatuoran (ang pagdayeg ni Jesus alang sa
tanan Niyang bililhong mga saad) ug pagkamaayo (gikan sa gugma sa Ginoo ngadto
sa tanang katawhan) posible na (kining peke nga relihiyon gitangtang na sa ang
Ginoong Jesus) agig sangputanan sa Iyang Diosnong gahum (ang Katoliko nga
relihiyon wala na maghugaw sa yuta ug wala na magpadagayday sa mahimayaong
kahayag sa ebanghelyo ni Jesukristo).

Ang "kaluwasan ngadto sa Ginoo nga atong Dios" nagsimbolo (nagpasabot) sa pag-
ila (ang mga anghel nahibalo nga si Jesus lamang ang Ginoo sa mga Ginoo) ug
pagsugid (kini tinuod) nga ang kaluwasan (kinabuhing dayon sa Iyang gingharian sa
langit) nahimong posible (lamang) pinaagi sa Ginoo (Jesus). “Himaya ug dungog sa
Ginoo nga atong Dios” nagsimbolo (nagpasabot) sa pag-ila (ang mga anghel nahibalo
nga si Jesus lamang ang Ginoo sa mga Ginoo) ug pagsugid (kini tinuod) nga ang Ginoo
(Jesus) mao ang tinubdan sa Balaang kamatuoran (tanan nga bililhong mga saad sa
Bibliya) ug Balaanong kaayohan (Iyang gugma alang kanato), sa ingon nga kini
madawat (lamang) gikan Kaniya (Jesus). Ang “gahom ngadto sa Ginoo nga atong
Diyos” nagsimbolo (nagpasabot) sa pag-ila (ang mga anghel nahibalo nga si Jesus
lamang ang Ginoo sa mga Ginoo) ug pagsugid (kini tinuod) nga ang gahom iya sa
Ginoo (ug si Jesus lamang ug wala nay lain).

**********

Pinadayag Kapitulo 19 Bersikulo 2. “Kay ang iyang mga paghukommga matuod ug
mga matarung; kay gihukman niya ang dakung bigaon, ang nagahugaw sa yuta
tungod sa iyang pagpakighilawas, ug gipanimaslan niya ang dugo sa iyang mga
ulipon diha sa mga kamot sa bigaon.”

"Kay tinuod ug matarong ang Iyang mga paghukom, tungod kay gihukman niya ang
dakong bigaon nga nagdaot sa yuta pinaagi sa iyang kahilayan." Kini simbolikong
gipasabot, tungod kay subay sa hustisya (kon unsa ang gipas-an niini nga simbahan
sa uban karon nahulog sa ibabaw nila) ang bastos (grabe nga walay pagtahud sa
sagradong mga butang sa Balaang Bibliya) ang Romano Katoliko nga relihiyon
gihukman na (ang Ginoong Jesus mipahayag ug nagpahayag) ug paghukom kanila,
nga pinaagi sa iyang mahugaw nga mga mananapaw (pagsagol sa basura sa putli nga
tubig) sa Pulong (Bibliya) milaglag (sa espirituhanong kinabuhi sa) simbahan sa Ginoo.



"Tinuod ug matarung ang Imong mga hukom" nagsimbolo (nagpasabot) sa Pulong
(Bibliya) Balaanong mga kamatuoran (tanang bililhong mga saad sa Bibliya) ug mga
butang (Iyang walay kataposang gugma alang kanato), uyon sa (ang gipamulong nga
mga pulong sa Ginoo diha sa Bibliya) nga gipahamtang sa Ginoo ang paghukom, ug
gitawag nga "pagkamatarong". Kay ang “pagkamatarong” sa paghisgot sa Ginoo
(sama sa usa ka maayong ginikanan nga gitratar ni Jesus ang tanan nga patas ug
gitratar ang tanan nga parehas nga walay pinalabi) aduna kay simbolikong kahulogan,
sama sa bersikulo 11 sa ubos, ug sa Isaias 63:1, Jeremias 23:5. -6; 33:15-16 . "Tungod
kay Iyang gihukman ang dakong bigaon" nagpasabot, sa simbolikong paagi, tungod
kay ang mapasipalahon (grabe nga walay pagtahod ngadto sa sagradong balaang
mga butang diha sa Balaang Bibliya) Romano Katoliko nga relihiyon gikondena na
(kini gihukman na ug ang silot gihatag na), ingon sa gihulagway. sa nag-unang
kapitulo. Gitawag kini nga "dakong bigaon" tungod sa pagsabwag niini (pagsagol sa
mga basura sa putli nga tubig sa Bibliya) ug pagpasipala (pagkawalay pagtahod sa
sagradong balaang mga butang sa Bibliya) sa Pulong (Bibliya). "Kinsa ang nagdunot
sa yuta pinaagi sa iyang pagkamalaw-ay" nagpasabot, sa simbolikong paagi, nga
pinaagi sa iyang mahugaw nga mga pagpanapaw (pagsagol sa basura sa putli nga
tubig sa Bibliya) sa Pulong (Bibliya) milaglag sa simbahan sa Ginoo - ang "pagkalaw-
ay" niini (pagpatuyang sa lawasnong kalipay) nagsimbolo (nagpasabot) sa usa ka
adulteration (pagsagol sa basura sa putli nga tubig sa Bibliya) sa Pulong (Bibliya) ug
“ang yuta” nagsimbolo sa simbahan.

“Ug Iyang gipanimalos ang dugo sa Iyang mga alagad nga giula pinaagi sa iyang
kamot.” Kini nagsimbolo (nagpasabot) sa usa ka panimalos (usa ka buhat sa pagsilot
sa ilang kasaypanan ug giunsa nila pagpasakit sa uban) alang sa mga kadaot ug
kapintasan nga nahimo ngadto sa mga kalag sa mga magsisimba sa Ginoo (kini nga
mga Katoliko nga mga sumusunod sa relihiyon naningkamot sa ilang labing maayo
nga mahimong maayong mga tawo ug aron mahimong maayo nga mga Kristohanon
apan sila gitultolan sa sayop nga direksyon, imbes nga gitumong ngadto sa usa ka
mahigugmaong Manluluwas sila gidala ngadto sa usa ka peke nga lider sa relihiyon
nga gitawag og Santo Papa).

Ang kasuko ug panimalos gipasangil (ang pagbasol gibutang sa) ngadto sa Ginoo
(Jesus) sa diha nga ang dautang mga tawo nahimulag gikan sa maayo ug gitambog
ngadto sa impyerno, sama sa mahitabo sa panahon sa katapusan nga paghukom.
Kanang panahona gitawag ug kapungot (“pagpanimalos”) ug usa ka adlaw sa
kaligutgut, ug usa ka adlaw sa pagpanimalos (“pagpanimalos”). Dili kay ang Ginoo
masuko o manimalos (apan dili kini tinuod kay ang Bibliya nag-ingon nga ang Diyos
putli nga gugma), kondili kadtong mga tawhana (ang nagbuhat ug daotang mga
butang nasuko kang Ginoong Jesus ug napuno sa pagpanimalos batok Kaniya tungod
kay sila mga nasuko nga nasakpan sila nga nagbuhat ug daotan).

Ang kaso sama sa usa ka kriminal human mapasar ang sentensiya, nga nasuko sa
balaod ug puno sa pagpanimalos batok sa maghuhukom (kay ganahan sila sa
pagbuhat ug daotan, ug masuko lang sila nga nadakpan). Kay ang balaod dili masuko,
ni ang maghuhukom manimalos (ang maghuhukom nagsunod lamang sa balaod sa
pagsilot sumala sa nahisulat sa mga basahon sa balaod).



**********

Pinadayag Kapitulo 19 Bersikulo 3. “Ug nanagpamulong sila sa ikaduha: Aleluya. Ug
ang iyang aso nagautbo sa mga katuigan nga walay katapusan.”

”Ug sa ikaduha miingon sila: Aleluya! Ang iyang aso nagautbo hangtud sa
kahangturan. Kini nagsimbolo sa usa ka pagpasalamat (kang Hesus) ug pagsaulog
(sa maayong butang nga Iyang nabuhat) sa Ginoo uban sa kalipay (ang mga anghel sa
ubos nga langit malipayon kaayo karon), nga ang mga mahugaw (sila nakasala sa
hilabihan ngadto sa sagrado nga balaan nga mga kamatuoran nga makita. sa Bibliya)
Ang relihiyong Romano Katoliko gitunglo hangtod sa kahangtoran (sila napamatud-
an nga sad-an ug dili na sila makita pag-usab).

Ang ilang pagsulti sa ikaduhang higayon ("Alleluia! Ang iyang aso nagautbo hangtud
sa kahangturan!") naggikan sa lahi nga pagbati (ang rason nga sila malipayon) sa
kalipay (sa unang higayon nga ilang gidayeg si Jesus tungod kini sa dakong butang
nga Iyang nabuhat. sa pagpahawa sa relihiyong Katoliko). Niining higayona sa
ikaduhang higayon sila nagmaya (ang mga manulonda sa ubos nga langit nalipay
karon) ug malipayon, tungod kay sila nakalingkawas gikan sa pag-atake (sa
makadiyot daw sa mga anghel didto ang Romano Katoliko naningkamot sa pag-atake
ug bisan pa kuhaa ang langit) sa (gikan) niadtong nasakmit (lawom nga bahin sa) sa
relihiyong Romano Katoliko, ug tungod sa kahadlok sa ilang pagkabanhaw (ang mga
anghel sa ubos nga kalangitan naghunahuna kon kining daotang mga tawo mobalik)
ug sila' re assailing (sa makadiyut daw sa mga anghel didto ang Romano Katoliko
naningkamot sa pag-atake ug gani sa pag-ilog sa langit) kanila pag-usab (apan karon
ilang nasabtan nga ang Romano Katoliko nga relihiyon wala na ug sila wala na sa
kahangturan). Kana nga “aleluia” nagsimbolo (nagpasabot) ug pagpasalamat (kang
Jesus) ug pagsaulog (sa maayong butang nga Iyang nabuhat) sa Ginoo makita diha
sa ibabaw nga mga bersikulo sa Bibliya. Ang “iyang aso” nagsimbolo (nagkahulogan)
sa relihiyong Romano Katoliko maylabot sa (kon unsay kahulogan niini) sa
makahahadlok niini (gipahinabo nga ang mga manulonda didto mahadlok o
mahadlok) mga kabakakan (pagsalikway sa kamatuoran nga makaplagan sa Bibliya
ug sa pagpuli sa ilang kaugalingon. makahilo nga mga ideya) tungod kay ang mga
kasaypanan (pagsalikway sa kamatuoran nga makita sa Bibliya ug ang pagpuli sa ilang
kaugalingon nga makahilo nga mga ideya) nga naggikan sa daotan (gikan sa mga
pangibog sa hunahuna ug sa lawas) makita sa espirituhanon nga kalibutan ingon mga
bul-og sa "aso" gikan sa usa ka ( nagdilaab) kalayo. Kalayo (mao ni ang dili maayo nga
kahulogan sa kalayo kay naa usab ang maayong kahulogan sa kalayo nga nagpasabot
sa gugma sa Dios ug gikan sa Dios) didto (apan niini nga bersikulo sa Bibliya) mao ang
gugma sa kaugalingon (ang tawo dili ganahan sa ubang tawo apan nagtinguha
lamang nga maangkon ang ilang mahimo alang sa ilang kaugalingon). Ang “aso” nga
gipatungha sa pagsunog, nga nagtumong sa (nagkahulogang) “Babilonia” (ang
relihiyong Romano Katoliko), nagsimbolo (nagpasabot) sa pagpasipala (sila nakasala
ug dako ngadto sa sagradong balaang mga kamatuoran nga makaplagan sa Bibliya).
Ang “pagbangon hangtod sa kahangtoran” nagsimbolo (nagpasabot) sa
panghimaraot (gihukman sa walay kataposang silot sa impiyerno) nianang relihiyona



(ang relihiyong Romano Katoliko) hangtod sa kahangtoran (sila didto hangtod sa
kahangtoran).

**********

Pinadayag Kapitulo 19 Bersikulo 4. “Ug nanagyaub sa yuta ang kaluhaan ug upat ka
mga anciano, ug ang upat ka mga binuhat nga buhi ug gisimba nila ang Dios, nga
nagalingkod sa trono, nga nagapamulong: Amen! aleluya.”

“Ug ang kaluhaan ug upat ka mga anciano ug ang upat ka buhing mga binuhat
nanghapa ug misimba sa Dios nga naglingkod sa trono, nga nanag-ingon, Amen!
Aleluya!" Kini nagsimbolo sa pagsimba sa (sa pagsimba ug paghigugma sa) Ginoo
(Jesus) isip Diyos sa langit ug yuta ug maghuhukom (si Jesus lamang ang takos sa
pagbuhat niini) sa uniberso (Si Jesus mao ang Magbubuhat nga Diyos ug pinaagi
Kaniya ang tanang butang nga gibuhat. gibuhat Niya, ug alang Kaniya) pinaagi sa mga
anghel sa taas nga langit (ang mga anghel sa taas nga langit nag-uban sa pagdayeg ug
pagsimba sa mga anghel sa ubos nga langit), ug usa ka pagpamatuod (sila
makapamatuod nga kini tinuod. kahibulongang butang nga gibuhat ni Ginoong Jesus)
pinaagi kanila (ang mga anghel) sa pagpasalamat (sa pagsimba), pagsugid (sila
makapamatuod nga tinuod kining talagsaong butang nga gibuhat ni Ginoong Jesus)
ug pagsaulog (ang kalipay sa tanan sa langit) sa ang Ginoo (Jesus) nga gibuhat sa mga
anghel sa ubos nga kalangitan (ug ang mga anghel sa taas nga langit nag-uban sa
pagdayeg ug pagsimba uban sa mga anghel sa ubos nga langit).

Ang "paghapa ug pagsimba" nagsimbolo (nagpasabot) pagpaubos (ang mga anghel
makakita nga sila walay lain gawas nga si Jesus mao ang ilang tanan), ug pagsimba
(ang mga anghel nagpahayag sa ilang gugma ug pagpasalamat) isip resulta sa maong
pagpaubos (ang mga anghel makahimo tan-awa nga sila walay lain kondili nga si
Jesus mao ang ilang tanan). Ang “kawhaag-upat ka tigulang ug upat ka buhing
linalang” nagsimbolo (nagpasabot) sa mas taas nga kalangitan (dinhi nagpuyo ang
mga anghel nga adunay daghang kaalam). “Siya nga naglingkod sa trono”
nagpasabot sa Ginoo (Jesus) ingong Diyos sa langit ug maghuhukom sa uniberso (si
Jesus lamang ang takos sa pagbuhat niini), sanglit “ang trono” nagsimbolo
(nagpasabot) sa langit ug sa kagamhanan didto (si Jesus lamang). takus sa pagmando
sa langit), ug usab sa paghukom (Si Jesus mao ang Magbubuhat nga Dios ug pinaagi
Kaniya, ang tanan nga mga butang nga gibuhat gibuhat pinaagi Kaniya ug alang
Kaniya) - niini nga kaso ang paghukom (si Jesus lamang ang takus sa paghukom),
tungod kay kini nagtumong sa ang paghukom (ang pagkab-ot sa usa ka desisyon
sumala sa Napulo ka Sugo o sa balaod) sa Romano Katolikong relihiyon (“Babilonia”),
nga mao ang ulohan sa nag-unang kapitulo (18). Nga "Siya nga naglingkod sa trono"
mao ang Ginoo (Jesus) makita sa ubos. "Amen! Aleluya!" nagsimbolo (nagpasabot)
sa usa ka pagmatuod (ang mga anghel makapamatuod nga tinuod kining talagsaong
butang nga gibuhat ni Ginoong Jesus) sa pagpasalamat (sa pagsimba), pagsugid (sila
makapamatuod nga tinuod kining talagsaong butang nga gibuhat ni Ginoong Jesus)
ug pagsaulog (ang kalipay sa tanan sa langit) sa Ginoo (Jesus) pinaagi sa mga anghel
sa ubos nga kalangitan. Ang "Amen" nagsimbolo (nagpasabot) sa usa ka
pagpamatuod (sila makapamatuod nga tinuod kining talagsaong butang nga gibuhat



ni Ginoong Jesus) ug panag-uyon (sila tanan makapamatuod nga tinuod kining
talagsaong butang nga gibuhat ni Ginoong Jesus) agig tubag sa kamatuoran (Jesus dili
gayud mamakak kondili mga tawo ), ug ang "aleluia" nagsimbolo sa pagpasalamat
(sa pagsimba), pagsugid (sila makapamatuod nga tinuod kining talagsaong butang
nga gibuhat ni Ginoong Jesus) ug pagsaulog (ang kalipay sa tanan sa langit) sa Ginoo
(Jesus). Gibuhat kini sa mga anghel sa ubos nga kalangitan, tungod kay sila ang una
nga nagsulti (sila ang una nga nalipay ug nagmaya) ug gisaulog (ang kalipay sa tanan
sa langit) ang Ginoo (Jesus) ingon nga Diyos sa langit, ug ingon nga maghuhukom
(Jesus). lamang ang takus sa paghukom) ug tigpanimalos (si Jesus nagdala sa hustisya
ug pagkamatarong diin kaniadto adunay daotan ug pagkadaotan lamang gikan sa
relihiyong Romano Katoliko) nga nag-ingon "Alleluia!" ingon sa dayag (kay atong
makita) gikan sa unang duha ka mga bersikulo niini nga kapitulo. Ang pagmatuod
(ang mga manulonda makapamatuod nga tinuod kining kahibulongang butang nga
gibuhat ni Ginoong Jesus) niini pinaagi sa mga manolonda sa hataas nga langit (ang
mga manolonda sa hataas nga langit nga adunay daghang kaalam miduyog sa
pagsimba ug pagsaulog) gisimbolohan (nagpasabot) dinhi pinaagi sa "Amen!
Aleluya!"

**********

Pinadayag Kapitulo 19 Bersikulo 5. “Ug gikan sa trono miabut ang usa ka tingog,
nga nagaingon; Dayega ninyo ang atong Dios, ngatanan kamo nga iyang mga ulipon,
ug kamo nga nangahadlok kaniya, mga gagmay ug mga dagku.”

“Unya usa ka tingog miabut gikan sa trono, nga nagaingon, Dayega ang atong Dios,
kamong tanan nga Iyang mga alagad ug sila nga nangahadlok Kaniya.” Kini
nagsimbolo (nagpasabot) sa usa ka pagdagsang (gamhanan nga presensiya sa
balaang kahalangdon sa Ginoong Jesus) gikan sa Ginoo (Jesus). ngadto sa langit
(gikan sa trono sa langit ang gamhanang presensiya sa Ginoo mabati sa mga anghel)
ug ang resulta nga panag-uyon sa bahin sa mga anghel (gikan sa trono moabut ang
usa ka pahinumdom nga ang pagdayeg ug pagsimba sa mga anghel nasinati dinhi)
nga ang tanan nga naaghat (kon sila modayeg ug mosimba) pinaagi sa mga
kamatuoran sa hugot nga pagtuo (sa diha nga ang mga kamatuoran mahimong
tinuod ngadto kanila ug sila magsugod sa pagpuyo niana nga kinabuhi) ug mga
butang sa gugma (gugma gikan sa Ginoo nga nagdala og gugma ngadto sa tanan nga
mga tawo ug sila magsugod sa pagpuyo niana. kinabuhi) simbaha ang Ginoo ingon
nga bugtong Diyos sa langit (kay kung ang mga butang sa pagsimba ug pagdayeg
mahitabo pinaagi sa mga kamatuoran sa pagtuo ug mga butang sa gugma mao ang
pagsimba kang Ginoong Jesus nga tinuod ug tinuod).

"Gamay ug dako!" Kini nagsimbolo (nagpasabot) niadtong mga tawo kinsa sa gamay
o mas dako nga ang-ang napalihok sa (sila nagtinguha sa usa ka kinabuhi sa) mga
kamatuoran sa pagtuo (sa diha nga ang mga kamatuoran mahimong tinuod ngadto
kanila ug sila magsugod sa pagpuyo niana nga kinabuhi) o mga butang sa gugma
(gugma gikan sa Ginoo nga nagdala ug gugma alang sa tanang mga tawo ug
nagsugod sila sa pagpuyo niana nga kinabuhi) sa pagsimba sa Ginoo.



Sa natural nga diwa (ngadto sa kalibutan) ang mga tawo nga "gamay ug dako"
nagpasabut nga mga tawo nga adunay mas dako o gamay nga lebel sa kahimtang
(mga tawo nga adunay salapi ug gahum ug sa mga adunay gamay o wala), apan sa
espirituhanon nga kahulugan (mga butang nga makita sa usa ka espirituhanon nga
lebel sa langit) sila mga tawo sa usa ka dako o gamay nga ang-ang sa pagsimba (ang
lebel o gidak-on sa ilang gugma ngadto) sa Ginoo (Jesus), sa ingon kinsa napalihok sa
pagsimba sa Ginoo labaw pa o dili kaayo. matinahuron (ilang makita kung unsa sila
ka miserable ug kaubos ug unsa ka matahum ug kahalangdon si Jesus) o sa hingpit
(sila nagsimba sa labing taas nga espirituhanon nga lebel) pinaagi sa mga
kamatuoran sa hugot nga pagtuo (sa diha nga ang mga kamatuoran mahimong
tinuod alang kanila ug magsugod sila sa pagpuyo niana nga kinabuhi) o mga butang
sa gugma (gugma gikan sa Ginoo nga nagdala og gugma alang sa tanang tawo ug
nagsugod sila sa pagpuyo niana nga kinabuhi). Mao kini ang simbolikong kahulogan,
tungod kay nagsunod kini sa sugo (ang mga manulonda ug ang tanang tawo gidasig)
sa "pagdayeg sa Dios", "sa tanan Niyang mga alagad ug niadtong nahadlok Kaniya",
ug kini nahiuyon sa (tinuod gayud nga) ang simbolikong kahulogan. kahulogan
niadtong mga pulonga (sa unsa sa tanang panahon makaplagan diha sa mga anghel
ug sa tanang kasingkasing sa mga tawo).

(“Ang tanan nga adunay gininhawa magdayeg sa Ginoo. Dayegon ang Ginoo.”)
(Salmo 150:6)

Katapusan sa Kapitulo 19 Komentaryo sulod sa Komentaryo
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