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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

II Tessalonica 2:3-4 

“Ang Taong Makasalanan ay Nahayag” 

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Sa huling mga araw, sa mga panahong iyon bago si Cristo magbalik, lilitaw ang isang makapangyarihang
pandaigdigang kaharian.  Mapapalibutan nito ang buong sanlibutan.  Ang sentro ng kapangyarihan nito
at pamumuno ay matatagpuan sa Kanluran.  Subalit ang mga bansa sa Silangan ay papasok din sa
pakikisama sa kahariang ito.   Ang dulot nito ay isang kahariang itinatag sa buong sanlibutan.

Sa ating napansin mula sa Apocalipsis 17, ito ang dakilang pandaigdig na kapangyarihan ng Anticristo na
hinulan sa Kasulatan.  Ito ay ang kaharian ng tao, isang makamundong kaharian, isang kahariang
nagsusumikap sa pagkakaisa ng lahat ng mga bansa, isang pagkakapatiran ng lahat ng tao.   Ayon sa
kapangyarihang pagnanais ng Dios, ang sanlibutan ay maibibigay din dito, sa maikling panahon.  Bago
dumating si Cristo, tayo ay makakaasa ng mga pangyayari sa sanlibutan na mag-aakay tungo sa
pagsasanib ng laban sa kristianong kaharian. 

Subalit ang tanawin ng kaharian na laban sa kristiano mula sa pananaw lamang na ito ay hindi gumagawa
ng katarungan sa bawat bagay ng Biblia na nais sabihin tungkol sa kahariang ito.  Malinaw na itinuturo
ng Biblia, sa maraming iba’t ibang talata, ng pagka-relihiyoso ng kahariang laban sa kristianong ito.   Alam
mo, ang relihiyon, ay isang makapangyarihan, makapangyarihang impluwensya sa sanlibutang ito.   Ang
tao ay nilikha ng Dios na may bahaging liwanag ng kalikasan na nasa kanya na siya ay espiritual o
relihiyosong nilalang.  Ipinaling ng relihiyon ang mga bansa sa nais nilang gawin.  Ginawa ito ng
Kristianismo.  Ginawa ito ng Islam.  Kung ating dadalawin ang panig ng Silangan sa globo, atin din
makikita na ang mga gaya ng relihiyong Budismo, Confucianism, Hinduismo, at pagsamba ng ating mga
ninunong lahat ay may malaking epekto sa mga bansang ito.  Upang magawa nilang pagkaisahin, sa
makamundo, pandaigdigang kaharian, kahit papaano, sa ibang paraan, ang mga relihiyosong hadlang ay
dapat mawasak. 

At iyan kung bakit ating natutuhan sa Kasulatan ng relihiyosong kapangyarihan ng Anticristo.  Ating
isasaalang-alang ito ngayon, mula sa pananaw ng II Mga Taga-Tesalonica 2:3-4.   “Huwag kayong padaya
kanino man sa anomang paraan: sapagka't ito'y hindi darating, maliban nang dumating mula ang
pagtaliwakas, at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, Na sumasalangsang at
nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Dios o sinasamba; ano pa't siya'y nauupo sa templo ng Dios,
na siya'y nagtatanyag sa kaniyang sarili na tulad sa Dios.”  

Ang pangitain ng Apocalipsis 17, na siyang ating isasaalang-alang sa nakaraang palatuntunan, ay may
karagdagang tampok na hindi pa natin isinasaalang-alang.  Tayo ay interesado sa sampung mga pinuno
o mga hari na gawa ng Hayop, ito ay ang, pandaigdigang kapangyarihan ng laban sa kristiano.  Kaya ang
ating bibigyan ng atensyon ay ang pampulitikang panig ng dakilang kapangyarihan ng laban sa kristiano.
Ang bahagi ng pangitain sa Apocalipsis 17 na hindi pa natin isinaalang-alang ay ang babaing malandi, o
ang masamang babae, na binanggit sa unang mga bahagi ng mga talata ng kapitulong ito.  Nakita ni Juan,
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sa pangitaing ito, ang isang babae na nauupo sa likod ng kahariang laban sa kristiano.  Siya ay
nagaganyak ng kulay ube at matingkad na pula at napapalamutian na may ginto at mamahaling mga bato.

Ang sinisimbulo, kung ipapakahulugan ng Kasulatan, walang pagdududa na ipinupunto nito ay ang iglesia
ni Cristo sa sanlibutang ito.  Sa Apoclalipsis 12 ating mababasa ang iglesia bilang isang babae.  Ganito rin
sa iba pang maraming talata ng Kasulatan.  Bukod pa dito, ang iglesia ay hindi isang babaing magsasaka,
kundi isang maharlikang babae.  Siya ang kasintahang babae ni Cristo.  At dahil si Cristo ang prinsipe ng
kapayapaan, gayon din ang Kanyang kasintahang babae, isang prinsesa, o reyna.

Gayonman, ayon sa pangitain ng Apocalipsis 17, ang maharlikang kasintahang babae ni Cristo ay magiging
masamang babae.  Siya ay nagtaksil sa sanlibutang ito.  At ang kanyang kamay ay nagdadala ng isang
kopa na puno ng kasuklam-suklam at ng karumihan ng kanyang pagtataksil.  Sa madaling salita, ang
masamang babae ay kumakatawan ng iglesia ni Cristo na naging taksil sa Kanya.  Siya ay nagtaksil sa
Kanya sa pamamagitan ng pagyakap at pagpuno sa sarili ng pagtalikod at kasinungalinan.   Ang
masamang babae ay ang huwad na Kristianong iglesia, ang iglesiang umaaking nananampalataya sa Dios
at sa Cristo ng Kasulatan, subalit, sa katotohanan, itinatanggi Siya.  Ito ang iglesia na naghahangad na
maging gaya ng iglesia ni Jesu Cristo sa sanlibutang ito subalit, ang totoo, kanyang itinatanggi ang Dios
at ang Cristo ng Kasulatan.

Ang babaing ito, ang masamang babaing ito, ay nakasakay sa likod ng kahariang laban sa kristiano.  Hindi
natin dapat malampasang makita ng ating espiritual na mga mata ang opisyal na relihiyon ng
pandaigdigang kapangyarihan ng laban sa kristiano.  Ito ay ang huwad na Kristianismo, ang huwad na
iglesia.   Gayonman, ang katotohanang ito ay hindi lamang tiniyak mula sa Apoc. 17 sa kanyang simbulo
ng dakilang masamang babae.   Maliwanag din naman sa talata na ating isinaalang-alang sa II Mga Taga-
Tesalonica 2.  Mababasa natin ito sa talatang 3:   “Huwag kayong padaya kanino man sa anomang paraan:
 sapagka't ito'y hindi darating, maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas, at mahayag ang taong
makasalanan, ang anak ng kapahamakan.”

Ilang linggo na ngayon simula ng ating isaalang-alang ang paglitaw ng huwad na Kristianismo.   Sa
palatuntunang iyon, kung iyong natatandaan, ating nasabi ang katotohanan na ang Anticristo ay
manggagaling mula sa tumalikod na iglesia, na siyang, mula sa huwad na Kristianismo.   Ipinaalam sa atin
ni Pablo dito sa talatang 3 na magkakaroon ng malawak na pagtalikod bago ang taong makasalanan ay
ipahayag.   Ang tanong ay:   pagtalikod mula saan?   Ang mga tao ay umaalis ng iglesia, tumatalikod mula
sa iglesia.   Ah, oo, ito ay mangyayari.   Nakikita nating ito ay nangyayari na ngayon.

Subalit ang pagtalikod na ito ay higit pang partikular dito.   Ito ay pagtalikod sa katotohanan na ipinahayag
sa atin sa mga pahina ng Kasulatan.   Ang pamantayan ng Banal na Salita ng Dios ay kakalimutan ng
iglesia.   Ang Biblia ay hindi na uunawain sa iglesia bilang pamantayan ng kung ano ang tama o mali.   Ang
mga tao ay tatalikod mula sa katotohanang ipinahayag sa Kasulatan patungkol sa aral, ito ay ang, tawag
sa atin na maniwala tungkol sa Dios, tungkol sa tao, tungkol kay Cristo, tungkol sa kaligtasan, at tungkol
sa kung ano ang magaganap sa huling mga araw.   Ang mga tao ay tatalikod mula sa totoong sukatan ng
buhay na binigay sa Kasulatan – ang paraan na tayo’y tawagin upang mamuhay bilang mga Kristiano sa
gitna ng masamang sanlibutan.

Ang makapangyarihang Dios ng kalangitan at lupa, na siyang naghahari sa mga langit, nalalaman ang
lahat ng mga bagay ayon sa Kanyang kalooban at mabuting kasiyahan, ay tatanggihan.   Si Cristo, ang
banal na Anak ng Dios na siyang isinugo sa sanlibutang ito at makapangyarihan inililigtas ang bawat isa
sa kanila na Kanyang pinaghandugan ng buhay, ay tatanggihan.   Siya ay papalitan sa pamamagitan ng
Cristong mahina, na ang sarili ay iyinuyuko sa kagustuhan ng tao at kahilingan, na siyang pinupuri bilang
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dakilang lider ng Kristianong iglesia subalit hindi bilang Tagapagligtas sa kasalanan.   Darating sila sa
pagtalikod mula sa katotohanan.   At ito ay mag-aakay sa paglitaw ng taong makasalanan.

Ang huwad na iglesia ay magtatagumpay sa panahong iyon.   Ang tunay na Kristianismo, na naghahangad
na maging matapat at totoo sa Salita ng Dios ay magiging higit na lalapastanganin at itatakwil ng huwad
na iglesia.  Silang mga nagmalaki na ang daigdig ay magiging mabuting lugar sa ilalim ng pamumuno ng
Kristianong iglesia ay mabibigong makilala sa pagitan ng huwad at tunay na Kristianismo sapagkat sila ay
tumatanggi na makita ang anumang kaibahan.  Ang mga kabiguang magkaroon ng tamang kahatulan ayon
sa Biblia sa pagitan ng totoo at huwad na aral.   Ang tinatawag na Kristianong kaharian na kanilang
pinaniniwalaan na maghahari sa wakas ng panahon, sa katotohan, ang magiging kaharian ng laban sa
kristiano na may huwad o kaparehong Kristianismo na nangangasiwa. 

At sa pamumuno ng kahariang ito ng Anticristo, sa pamumuno ng lahat ng relihiyon, ay may tatayong
isang tao – ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, o siyang makasalanan.   Ang taong ito
tamang tawaging Anticristo sa Kasulatan.   Siya ang magiging punong relihiyon sa lahat ng huwad na
Kristianismo.   Ang II Mga Taga-Tesalonica 2:4 ay tumutukoy sa taong makasalanan bilang isang   “Na
sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Dios.”   Siya ang makasalanan, ayon sa
talatang 10 ng II Mga Taga-Tesalonica 2, madadaya silang mga hindi tinanggap ang pagmamahal sa
katotohanan, na siyang, tumalikod mula sa katotohanan.   Ang taong makasalanan ay dadayain sila sa
pamamagitan ng kasinungalingan, mula sa huwad na aral.

Ito ay nangangahulugan na ang Anticristo ay hindi ang magiging dakilang lider-pulitiko sa pamunuan ng
makapangyarihang pandaigdigang laban sa kristiano.  Hindi nito ibig sabihin na walang magiging malakas
na pulitikong kumakatawan sa kaharian ng laban sa kristiano.  Subalit ang Anticristo mismo ang magiging
lider ng relihiyon ng kahariang kumakalaban sa kristiano.  Narito ang patunay sa pangwakas na kaisipan.
 Sa Apocalipsis 16:13; 19:20; at ang huli’y sa 20:1, mayroong isang pagkakaibang tanda sa pagitan ng
dragon, ng hayop, at ng bulaang propeta.   Ang dragon, tulad ng ating alam, ay si Satanas.  Ang hayop,
tulad sa ating napansin sa ating huling palatuntunan, ay ang kaharian ng kumakalaban sa kristiano mula
sa puntong pulitikal.   Ang bulaang propeta (at muling pansinin ang pang-isahan) ay ang taong
makasalanan, ang Anticristo.   Siya ang magiging makapangyarihan at ma-impluwensyang tao na kung
saan ang iglesia ay makikipag-kasundo.   Kanyang kakatawanin ang relihiyon ng makapangyarihang
pandaigdigang laban sa kristiano.

Paano ito mangyayari?  Ang Kristianismo ngayon ay masyadong nahahati.  Subalit may espiritu ng
pagsasama-samang nasa daigdig ng iglesia ngayon.   Na ang Kristianong iglesia ay dapat magkaisa na
siyang panawagan na maririnig mula sa bawat sulok ng ecumenical na samahan ngayon.  Ang panaginip
ay magkakatotoo din, sa maikling sandali, kapag ang Anticristo’y pinag-isa ang huwad na iglesia.  Walang
iglesia na isusuko ang kanyang pangalan o kanyang kasaysayan.  Ang iba’t ibang iglesia ay kailangan
lamang na kumapit sa kung ano ang pinipilit ng Anticristo na dapat paniwalaan.  Sa iba, maaari nilang
paniwalaan kung anong nais nila.   

Mangyayari ba ang talata ito?  Makinig.   Mahigit sa kalahati ng Kristianismo ngayon ay nabibilang sa
Romano Katolikong iglesia.  Ang mga kaanib sa Romano Katolikong iglesia ay sumusunod sa
kataas-taasang kapangyarihan ng isang tao, ang papa.   Mayroong isang samahan ng mga ebangheliko
ngayon na kumakatawan sa maraming iba’t ibang Protestanteng mga iglesia at mga denominasyon.  Ang
samahang ito ay nakapasok na ngayon sa pakikipag-usap sa mga Romano Katolikong Iglesia upang
tuklasin ang mga punto ng kasunduan sa pag-asang magkaisa.   Ang sinasabi natin na, hindi mahirap
makita na ang Kristianismo ay magsama-sama sa ilalim ng iisang lider-relihiyon.  Kung atin lamang
titingnan ng espiritual na mga mata, ating maliwanag na makikita ang pag-unlad ng Anticristo sa ating
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kasalukuyang panahon.   At ang lahat ng ito ay makikilala kung sino itong tunay na kakatawan na siyang
taong makasalanan.   Hindi ito tiyak kakatawan sa Dios at sa Cristo ng Kasulatan.

Maaaring mahirap maunawaan na mula sa alinman sa Kristianismo ang magiging Anti-Cristo, o kalaban
ng Dios.  Ang pakahulugan ng pangalang Anticristo, na ang taong makasalanan ay isang paganong
tapagpasunod na itatanggi si Cristo at ng lubusan ang Dios.  Siya ay maaaring isang ateista (walang
kinikilalang Dios) o isang pagano.  Subalit hndi ito ang kaso.  Ipinupunto ng II Mga Taga-Tesalonica 2:4
na ang Anticristo ay siyang   “siya'y nauupo sa templo ng Dios, na siya'y nagtatanyag sa kaniyang sarili
na tulad sa Dios.”    Ang Anticristo ay nauupo sa templo ng Dios at ipinapakita ang sarili na isang Dios.
 Ang templo, sa talatang ito, tumutukoy sa bahay ni Jehovah.  Nagsasabing tinatahanan ng Dios, o ng
Kanyang tinatahanan.   Ito ay maliwanag, magkagayon, na ang Salita ng Dios dito ay hindi tumutukoy sa
literal na templo sa Jerusalem.   Ang kaisipang templo dito ay ang mismong iglesia.   Ang iglesia na siyang
tinatahanan ng Dios.   Naninirahan Siya kasama ang mga pinili.   Ang taong makasalanan ay mauupo sa
iglesia ni Cristo at itatampok ang sarili na Dios, o kinakatawan ng Dios, ang siyang pangako ng Dios.
Subalit ang taong makasalanan ay tunay na kalaban ng tunay na Cristo, kalaban ng tunay na Dios, at
kalaban ng Kristiano.

Ang taong makasalanang ito ay gagawin ang sarili na palsipikado o huwad na Cristo o marahil, kahit ipasa
sa sarili bilang Cristo.   Ang Dios at ang Cristo na itatawag ng taong makasalanan sa sarili ay hindi ang
Dios at ang Cristo ng Kasulatan.   Sa madaling salita, ang taong makasalanan ay hindi susunod sa
katotohanang patunay ng Kasulatan.   At bilang resulta, mararamdaman niyang siya ay malaya na gayahin
ang Dios at ang Cristo na ayon lamang sa kanyang sariling imahinasyon.   Sa ganitong paraan kanyang
tututulan ang Dios at itataas ang sarili ng higit pa sa Dios at pamumunuan ang huwad na iglesia sa
pamamaraang siya ay magiging walang-kamaliang pinuno.   Anuman ang kanyang ipahayag ay dapat
isaalang-alang na katotohanan;   anuman ang kanyang sabihin ay dapat panatilihin ng Kristianong iglesia.
kanyang ilalagay ang sarili na mataas sa Kasulatan.

Subalit mayroon pang ibang bagay sa talatang ito.  Nagsasaad ito ng katotohanang ang Anticristo ay
magtataas sa sarili sa lahat na tatawagin ang sarili na Dios at dapat sambahin.  Sa madaling salita, ang
Anticristo ay magpapahayag sa sarili na tagapagsalita para sa lahat ng mga relihiyon, mapa-Kristiano man
o pagano.   Kanyang didiktahan kung ano ang dapat paniwalaan at kung ano hindi dapat paniwalaan. 
Siya ang magiging opisyal na tinig-relihiyon ng makapangyarihang pandaigdigang laban sa kristiano. 
Kanyang didiktahan ang lahat ng relihiyon – maaaring kahit ang bawat relihiyon ay papayagang gawin ang
ayon sa kanyang paniniwala sa maraming bahagi nito.   Subalit may mga tiyakang paniniwala dapat
ipatupad – anumang aagaw sa kapangyarihan ng Anticristo, anumang aagaw sa ibang mga relihiyon sa
maling paraan,  anumang hahatol sa iba.   Kaya, sa batayan, ang bawat dios ay sasailalim sa pagpapasya
ng Anticristo.

Iyan din kung bakit, sa kabila na ang paganong mga bansa’y isasali ang sarili sa Anticristo, nanatili silang
galit sa masamang babae.   Nananatili silang galit sa Kristianismo.  Sa Apocalipsis 17:16, “At ang sangpung
sungay na iyong nakita, at ang hayop, ay siyang nangapopoot sa patutot, at siya'y pababayaan at
huhubaran, at kakanin ang kaniyang laman, at siya'y lubos na susupukin ng apoy.”  Ang paganong mga
bansa ay patuloy na mamumuhi sa huwad na iglesia.  May oras na kanilang kukunsintihin ang taong
makasalanan.  May oras na magkukunwari silang sumusunod sa Anticristo.  Subalit hindi sa lahat ng oras.

Ang tanong na dapat itanong, kung hindi kinakatawan ng taong makasalanan ang tunay na Dios ay ang
Kanyang Cristo, sino ang kinakatawan niya?   Ang huwad na iglesia, at ang kanyang masamang pinuno
ang  Anticristo, ay kakatawanin ang pandaigdigang kaharian ng tao, ang makapangyarihang pandaigdigang
laban sa kristiano.   Ang masamang babae ay nakasakay sa likod ng hayop.   Ang huwad na iglesia ay ang
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magiging ma-impluwensyang relihiyon na katuwiran ng mga tao upang sumapi at magbigay ng katapatan
sa kapangyarihan ng kahariang laban sa kristiano.   Paano?    Ang teolohiya aral ng Anticristo ay binubuo
ng mga susing elementong ito:   Una, ang kaharian ni Cristo ay maka-mundong kaharian.  Kanyang
hihimukin ang marami na ito ang tunay na hinihintay ng Kristianong-iglesia – kaharian ni Cristo sa mundo.
Pangalawa, ang sentrong aral ng Anticristo ay pagiging makatao.  Ito ay magiging evangeliong panlipunan.
Kung ano ang ginawa ng tao sa kapuwa sa maka-mundong kahariang ito ay siyang kahulugan ng kaharian
ng Dios. At, pangatlo, pagtitiis ang magiging susing salita sa kanyang aral.   Ang pagtanggap sa bawat
bagay maliban sa kumakalaban sa kaharian ng Anticristo at doon sa ipinapahayag na katotohanan ng
Anticristo. 

Ang lahat ng ito ay lalapat ng lubos sa mga di-mananampalataya.   Ito na ang ninanais ng sanlibutan
ngayon.   Ibibigay ng Anticristo ang anumang gusto nila.   Ating titingnan ng maigi ito sa susunod nating
pagtalakay.   Gayonman, ang prinsipyo ng pagtitiis at pagtanggap na ang paganong mga relihiyon ay hindi
madaling mahihimok na tanggapin.   Magkakaroon ng mga dagundong ng kawalang kasiyahan laban sa
kaharian ng Anticristo.

Mayroong masidhing babala na inilabas sa pasimula ng talatang 3 ng II Mga Taga-Tesalonica 2:   “Huwag
kayong padaya kanino man sa anomang paraan.”    Magkakaroon ng pagtalikod mula sa katotohanan bago
dumating ang wakas ng panahon.  Sinasabi sa atin ito ng Salita ng Dios.   Marami ang tatalikuran ang
Kasulatan at susunod sa kasinungalingan.  Huwag kayong padadaya sa tao na siyang umaawit na parang
sirena na nagsasabing ang lahat ay maayos sa iglesia gayong hindi naman.   Huwag mong hayaang
malinlang ka nila sa pamamagitan ng maka-mundong kaharian ng kapayapaan sa ilalim ng pamumuno ng
Cristo o ng iglesia.   Hindi magtatayo ng kaharian si Cristo sa mundo.   Ang Kanya ay espiritual na kaharian
na naitatag na sa mga puso ng Kanyang mga pinili.   Ang Kanya ay maka-langit na kaharian na darating
lamang kapag si Cristo ay babalik na sa wakas ng panahon upang wasakin ang kasalukuyang sanlibutan.

Inuutusan tayo ng Dios sa talatang 15 ng II Mga Taga-Tesalonica 2 na mahigpit na manghawakan sa mga
tradisyon na natutuhan natin sa Kasulatan.   Ito lamang ang tanging paraan na magagawa nating
makatagal sa kamangha-manghang kasinungalingan na gagawin ng Anticristo.   Ang mapabilang sa
Kanyang kaharian ay ang mapahamak sa sanlibutang ito.   Ang Anticristo ay ang anak ng kapahamakan.
 Tayo ay sinabihan sa Apocalipsis 19 na siya ay nakatalaga na itapos sa naglalawang apoy.  At gayon din
sa mga kabilang sa kanyang kaharian.  Manghawakan ng mahigpit sa babala na binigay ng Salita ng Dios.
 Si Cristo ay darating.   Kasama Niya ang kaluwalhatian ng Kanyang tunay na makalangit na kaharian. 
Ito ang dapat nating nasaing kaharian.

____________________________________

Tayo’y manalangin.

Makapangyarihan naming Dios at makalangit na Ama, Kayo po na may hawak ng lahat ng mga bagay sa
Iyo pong makapangyarihang mga kamay.   kahit aming nakikita ang pagsulong sa mga bansa at sa iglesia
sa paligid namin, at kapag aming nalalaman na ang pagsulong ay humahantong sa kaharian ng Anticristo
hindi kami dapat matakot.   Ikaw po ang may kontrol sa lahat ng mga bagay ayon sa Inyo pong
soberanong kalooban.   Ama, manghawakan nawa kami sa mga tradisyon ng Kasulatan na itinuro sa amin,
huwag magpadala sa kasinungalingan kundi patuloy na maging handa ang aming mga sarili, hinahanap
ang mga bagay ng kaharian ng langit, upang aming makita ang Iyo pong Salita at sa pananampalataya.
Alang-alang kay Jesus kami ay dumadalangin, Amen.


