
PAMUMUHAY SA ARAW NG PAGHUHUKOM UNANG SERYE

araw-araw ang mga kasulatan, kung tunay nga ang mga bagay 
na ito. 

Ang mga lingkod ng Diyos ay hindi ipinagsasawalang-bahala ang 
mga kabatiran mula sa Bibliya na may kumpas ng kanilang kamay sa 
pagtanggi; sa halip pinakikinggan nila ito ng mabuti at sinusuri ang 
kanilang naririnig sa Bibliya kung ang mga ito ay totoo o 
kasinungalingan. 

ANG BIBLIYA AY NAGTATALA NG ISA PANG 
MAHALAGANG ESPIRITUWAL NA PAGHUHUKOM 
Hindi lamang dalawa ang paghuhukom na ginawa ng Diyos. 
Mayroong isa pang paghuhukom na dapat din nating isaalang-alang: 
Ang paghuhukom ng Diyos sa mga iglesia sa Bagong Tipan: 

1 Pedro 4:17 Sapagka't dumating na ang panahon ng pasimula 
ng paghuhukom sa bahay ng Dios: at kung mauna sa atin, ano 
kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa evangelio ng Dios? 

Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng maraming kaalaman mula sa 
kaniyang Mga Salita na tumutukoy sa Kaniyang plano sa katapusan 
ng panahon upang hukuman ang mga iglesia at kongregasyon. 
Ginamit din Niya ang sagisag ng saro (cup) upang ilarawan ang 
pagbuhos ng Kanyang matinding poot sa mga naroroon sa mga 
iglesia at kongregasyon: 

Jeremias 25:15-18 Sapagka't ganito ang sabi ng Panginoon, ng 
Dios ng Israel, sa akin, Abutin mo itong saro ng alak ng 
kapusukan sa aking kamay, at painumin mo ang lahat na bansa 
na pinagsuguan ko sa iyo. At sila'y magsisiinom, at magsisihapay 
na paroo't parito, na mangauulol, dahil sa tabak na aking 
pasasapitin sa kanila. Nang magkagayo'y inabot ko ang saro sa 
kamay ng Panginoon, at pinainom ko ang lahat na bansang 
pinagsuguan ng Panginoon: Sa makatuwid, ang Jerusalem, at 
ang mga bayan ng Juda, at ang mga hari niyaon, at ang mga 
prinsipe niyaon, upang gawin silang kagibaan, katigilan, 
kasutsutan, at sumpa; gaya sa araw na ito; 

Naunang ibinigay ng Diyos ang saro (cup) sa Jerusalem 
(kumakatawan sa mga iglesia) at kasunod nito ay ibinigay din naman 
sa mga bansa (tumutukoy sa sandaigdigan). 

Jeremias 25:29 Sapagka't, narito, ako'y nagpapasimulang 
gumawa ng kasamaan sa bayang tinawag sa aking pangalan, at 
kayo baga'y lubos na hindi mapaparusahan? Kayo'y walang 
pagsalang parurusahan; sapagka't aking tatawagin ang tabak 
laban sa lahat ng nananahan sa lupa, sabi ng Panginoon ng mga 
hukbo. 

Dahil sa kabutihan at biyaya ng Diyos, ipinahayag Niya sa atin na ang 
panahon ng iglesia ay natapos na. Ang paghuhukom sa mga iglesia ay 
nagsimula noong taon 1988. Ang Espiritu ng Diyos ay umalis mula sa 
kalagitnaan ng mga kongregasyon sa Bagong Tipan sa panahong 
iyon, at kaagad napawi ang liwanag ng ebanghelyo sa lahat ng mga 
iglesia sa buong mundo. Nguni't sa kabila ng pagtuturong ito ng 
Bibliya, ang mga iglesia ng Bagong Tipan ay nagpapatuloy ng hindi 
man lang naliligalig sa kagimbal-gimbal na katotohanang ito. 
Marami sa kanilang mga pastor at mga nakatatanda ay nakarinig ng 
turo ng Bibliya tungkol sa paghuhukom sa kanila, nguni't ito ay hindi 
nila pinansin sa halip ito ay ipinagwalang bahala. Nguni't paano nila 
ipagwawalang bahala ang napakalinaw na turong ito ng Banal na 
Kasulatan, lalo na sa isang mahalagang paksa? Ito ay hindi nila 

pinapansin at kanilang ipinagwa-walang bahala dahil ito ay 
paghuhukom na matatagpuan lamang sa espirituwal na kalagayan. 
Ang Espiritu ng Diyos kailanman ay hindi nakita noong ito ay nasa 
kanilang kalagitnaan, at hindi rin nila nakita nang panahong Siya ay 
lumisan. Ang kadiliman na kasalukuyang bumabalot sa lahat ng mga 
iglesia sa buong mundo ay isang espirituwal na kadiliman; hindi ito 
nakikita ng ating paningin at hindi nababatid ng ating likas na pang 
unawa. Subali't ang mga bayan ng Diyos ay naka uunawa at 
nakababatid ng mga bagay na ito batay sa matalim na pagka unawa, o 
espiritual na pananaw na kaloob ng Diyos;

Daniel 12:10 Marami ang magpapakalinis, at magpapakaputi, at 
magpapakadalisay; nguni't ang masasama ay gagawa na may 
kasamaan; at wala sa masasama na makakaunawa; nguni't 
silang pantas ay mangakakaunawa. 

Narinig at naunawaan ng mga hinirang ng Diyos ang kahalagahan at 
katunayan ng paghuhukom sa mga iglesia, sa kabila ng katotohanan 
na ito ay ganap na espirituwal na paghuhukom. 

BUOD 
Nasuri natin ngayon ang tatlong paghuhukom batay sa Bibliya, at 
may natagpuan tayong kapansin-pansin: bawat isa sa tatlong 
paghuhukom na ito ay maaari lamang ilarawan sa espirituwal na 
katangian. Ang ating pinag-uusapan dito ay hindi lamang patungkol 
sa mga hindi mahalaga, hindi kilala at hindi malinaw na mga 
kahatulan, kundi tatlo sa mga pinaka malalaking paghuhukom na 
naitala sa Bibliya. Mayroon pa bang mas higit na mahalaga kaysa sa 
pagtalakay tungkol sa Paghuhukom ng Diyos sa sangkatauhan sa 
Hardin ng Eden: o, sa paghuhukom ng Diyos kay Cristo sa Hardin ng 
Gethsemane: o, ang paghuhukom ng Diyos sa mga pinagsama-
samang iglesia ng Bagong Tipan sa panahon ng matinding pighati?

Sa katunayan, hindi maaari na may mabanggit pang paghuhukom sa 
Bibliya na mas mahalaga kaysa sa tatlong ito. Iyan ay magbabalik sa 
atin patungo sa pangunahing katanungan: itinuturo ba ng Bibliya ang 
espirituwal na paghuhukom? Pagkatapos nating saliksikin ang 
Bibliya ay masasabi natin ng may katiyakan, na oo, ito ay nagtuturo! 
Ang Bibliya ay nagtuturo na ang Diyos ay nagdadala ng mga 
espirituwal (hindi nakikita ng mata) na paghuhukom sa 
sangkatauhan dahil sa kanilang kasalanan. 

Nguni't ang malaking katanungan sa ating lahat sa buong mundo sa 
ngayon ay ito: ang Diyos ba ay nagdala ng espirituwal na 
paghuhukom simula nuong Mayo 21, 2011? Ang sagot ng Bibliya ay: 
Oo! Mayroong matibay na patotoo ang Bibliya sa pagsasabing ang 
espirituwal na paghuhukom ay nagsimula sa araw na iyon at 
nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. 

Sa katotohanan, ang mga katunayan ayon sa Bibliya ay napakatibay 
upang mag udyok sa atin na tanungin ang ating mga sarili: paanong 
hindi natin naisip nang nakaraang panahon na ang espirituwal na 
paghuhukom ay maaaring mangyari sa huling paghuhukom? Nguni't 
dapat nating tandaan, na ang Bibliya ay nagtuturo na pisikal at literal 
na wawasakin ng Diyos ang mundong ito sa huling araw ng pag-iral 
ng mundo. Buong puso nating sinasang- ayunan ang maliwanag na 
turong ito ng Bibliya. Nguni't itinuturo din ng Bibliya na ang  Mayo 
21, 2011, ang simula ng panahon ng "Araw ng Paghuhukom" sa 
espirituwal na paraan. 

Ang 'espirituwal na paghuhukom' na ito ay magpapatuloy sa 
nakatakdang bilang ng mga araw at sa katapusan, sa kahuli-hulihang 

araw ng panahong ito, ang matinding poot ng Diyos ay madarama at 
makikita at ganap na gugunawin ang lahat ng nilikha kasama ang 
lahat na hindi naligtas. Ipinapahayag ng Bibliya na ang bawat 
nabubuhay na tao ngayon ay pumasok sa panahon na kinikilala sa 
Bibliya bilang 'Araw ng Paghuhukom'. Sa panahong ito tayong lahat 
ay namumuhay sa Araw ng Paghuhukom. Nakatatakot, ang 
sumusunod na talata sa Banal na Kasulatan ay nagaganap na: 

Isaias 24:17 Takot, at ang hukay, at ang silo ay nangasa iyo, Oh 
nananahan sa lupa. 

Tiyak na ang kahindik-hindik na katotohanang ito ay mag-iiwan sa 
atin ng maraming katanungan tungkol sa kalagayan ng kasalukuyang 
panahon ng paghuhukom. 

At ganun din naman iniisip natin kung paanong ang mga lingkod na 
pinili ng Diyos ay nabubuhay pa rin at nananatili dito sa mundo 
hanggang sa panahong ito. Sasagutin natin ang maraming 
katanungang iyan at maraming iba pa sa susunod na pagtuturo dito sa 
serye ng Pamumuhay sa Araw ng Paghuhukom. 

Naging lubhang laganap sa lahat ng lathalain ang petsang May 21, 
2011 sa buong mundo sa pagpapahayag ng magaganap na Araw 
ng Paghuhukom. Ang mga bagay patungkol dito ay nakita sa 
mga paskilan at sa mga anunsyo sa mga sasakyan gaya ng mga 
bus pang pasahero. Ang mga mensahe patungkol sa Paghuhukom 
ay nakita rin sa mga kotse, sticker o etiketa sa likod ng mga 
sasakyan, mga kasuotan gaya ng t-shirt, mga babasahin, at 
pahayagan. Gayundin, ang lahat ng sangay ng balita ay nangag 
bahagi ng kalatas ng ebanghelyo na nagsasaad sa petsang iyon 
bilang ARAW NG PAGHUHUKOM!  Lubhang marami sa buong 
mundo ang naghihintay sa pagsapit ng huling paghuhukom ng 
Diyos.

Nguni't sa kabila nito, (tila) walang nangyari. Ang mga bagay 
ay hindi naganap batay na inaasahan. Walang pandaigdigang 
lindol at kalunos-lunos na mga kaganapan ang umalinsabay sa 
petsang Mayo 21, 2011. Sa halip, ang araw na yaon ay 
dumating at umalis ng katulad sa mga nakaraang araw. Walang 
anomang nakitang kakaibang pangyayari. Maraming tao sa 
mundo, na nakahinga ng maluwag, ang kumutya sa kaisipang ito. 
"Tignan ninyo," anila, "lahat ng ito ay kahangalan."  At hindi 
sila nag-iisa, yaon ding mga nasa iglesia ay nagdiwang: "Sinabi 
na namin sa inyo na walang nakakaalam sa araw o oras!"

Subali't, nakaligtaang isa-alang alang ng daigdig at ng mga 
simbahan ang kagawian ng Diyos na maghatid ng Kanyang 
Paghuhukom sa pamamagitan ng espirituwal na kapahayagan. 
Ang espirituwal na paghuhukom, katulad din ng anomang bagay 
na espirituwal, ay hindi nakikita. Sa pakahulugan, ang anomang 
bagay na espirituwal ay hindi nakikita ng tao. Gaya halimbawa, 
ipinapahayag ng Bibliya na ang Diyos ay Espiritu:

Juan 4:24 Ang Diyos ay Espiritu: at sila na sumasamba sa 
kaniya ay dapat sambahin siya sa espiritu at katotohanan.

Sinasabi sa atin ng Bibliya na ang Diyos ay Espiritu. Subali't 
dahil sa Siya ay hindi nakikita at hindi nahihipo ng sanglibutan, 
at dahil Siya ay hindi maabot ng kanilang pang-unawa, ang mga 
tao sa mundo ay nagpasiya na walang Diyos.  Ang mga 
espirituwal na bagay ay hindi umiiral sa sanglibutan. Subalit 
tiyak na mayroong Diyos. Sa kabila ng katotohanan na hindi 
Siya nakikita ng ating mga mata, Siya ay nananatiling tunay. 
Nauunawaan ito ng mga bayan ng Diyos. Nauunawaan din natin 
na ang Bibiliya ay espirituwal na aklat. Ito ay aklat ng Diyos, at 
dahil Siya ay Espiritu hindi na tayo dapat magtaka kung ang 
Bibliya man ay puno ng mga espirituwal na katotohanan. Ang 
mga lingkod ng Diyos ay nananalig sa pamamagitan ng 
pananampalataya kung saan ang mga bagay na espirituwal (mga 
bagay na hindi nakikita) ay namamalas ng mga nananalig.
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Hebreo 11:1 Ngayon ang pananampalataya ay kapanatagan sa 
mga bagay na ating inaasahan, ang katunayan ng mga bagay 
na hindi nakikita.

Dahil karamihan ng mga tao sa sanglibutan ay itinatanggi na 
mayroong Diyos sapagkat Siya ay hindi nila nakikita, hindi na 
tayo nagtataka na ang kaisipan ng isang hindi rin nakikitang 
paghuhukom ng Diyos ay katawa-tawa sa kanila. Subali't, 
bilang mga sumasampalataya sa Bibliya, hindi tayo nag-aalala o 
nababahala kahit na bahagya lamang ano man ang pagpasyahan 
ng sanglibutan sa pananaw nila ay katawa-tawa o kahangalan. 
Ang ating ebanghelyo, ang ating Bibliya, at maging ang ating 
Tagapagligtas na Panginoong JesuCristo ay itinuring na 
kahangalan sa paningin ng mundo: tiyak na pagpapatunay sa 
isang anak ng Diyos na ang mundo ay labis na bulag at 
mangmang patungkol sa mga espirituwal na bagay. Hindi natin 
ibinabatay sa kagawian at pangunguna ng sanlibutan ang mga bagay 
na espirituwal. Bilang anak ng Diyos, ang pagpapalagay ng 
mundo sa atin at sa ating paniniwala ay hindi mahalaga. Hindi. 
Bilang isang anak ng Diyos, ang atin lamang pinahahalagahan ay 
kung ano ang sinasabi ng Bibliya.

Kung ganun, tanungin natin. Ano ang sinasabi ng Bibliya 
tungkol sa kaisipan ng isang espirituwal na Araw ng 
Paghuhukom? Ito ba ay maaaring magkatotoo?  Mayroon na 
bang mga naunang pangyayari sa Bibliya na nagpapakilala ng 
ganitong kaisipan? Upang masagot ang mga katanungang ito, 
dapat nating saliksikin ang Bibliya para sa mga kasagutan. 
Mapapansin natin na habang tayo ay nagsasaliksik, lalo 
namang dumarami ang mga kaalaman tungkol sa mga paksang 
na ito.

ANG UNANG PAGHUHUKOM SA EDEN: ISANG 
ESPIRITUWAL NA PAGHUHUKOM
Simulan natin ang pagsasaliksik sa aklat ng Genesis. 
Pagkatapos na likhain si Adan, nagbigay ang Diyos ng 
matinding babala tungkol sa isa sa mga puno na matatagpuan 
sa Hardin ng Eden.

Genesis 2:16,17 At iniutos ng Panginoong Dios sa lalake, na 
sinabi, Sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain 
ka na may kalayaan: Datapuwa't sa kahoy ng pagkakilala ng 
mabuti at masama ay huwag kang kakain: sapagka't sa araw na 
ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. 

Napakaraming tao, kahit ang mga walang ganap na kaalaman sa 
Bibliya, walang alinlangan, ang nakaparinig na ng una at tanging 
batas na ito na ibinigay ng Diyos sa bagong lalang na tao. Malinaw na 
iniutos ng Diyos sa lalaki na huwag kumain ng bunga ng punong 
yaon. At sinabi rin ng Diyos sa lalaki na sa araw na siya ay kumain 
mula sa punong yaon ay walang pagsalang mamamatay siya. Ito ay 
isang tuwiran at napaka liwanag na pahayag. Tiyak na kung ikaw o 
ako ay naroon sa pagkakataong iyon at narinig ang pahayag na ito 
mula mismo sa Diyos, ganap na mauunawaan natin ito. Kumain ka 
mula sa punong yaon---- at ikaw ay mamamatay! At tiyak na alam na 
natin kung ano ang nangyari. Ang malungkot at kalunos lunos na 
kasaysayan na ito ng mundo ay nagpapatunay na sinuway nina Adan 
at Eba ang utos ng Diyos. Sila ay kumain sa mula puno na ipinag-utos 
ng Diyos na huwag kainin. 

Genesis 3:3-6 Datapuwa't sa bunga ng punong kahoy na nasa 
gitna ng halamanan ay sinabi ng Dios, Huwag kayong kakain 

niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At 
sinabi ng ahas sa babae, Tunay na hindi kayo mamamatay: 
Sapagka't talastas ng Dios na sa araw na kayo'y kumain niyaon 
ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo'y magiging 
parang Dios, na nakakakilala ng mabuti at masama. At nang 
makita ng babae, na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting 
kanin, at nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa 
upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at 
kinain; at binigyan din niya ang kaniyang asawang kasama niya, 
at ito'y kumain.

Nilabag nina Adan at Eba ang kaisa-isang batas na ibinigay ng Diyos 
sa kanila. Kinain nila ang bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal. 
Gayunman, hindi sila namatay sa araw na iyon. Kung inyong 
babasahin ang buong pangyayari sa kasaysayan na matatagpuan sa 
ikatlong kapitulo ng Genesis, hindi natagpuan si Adan o ang 
kaniyang asawang si Eba na bumagsak at namatay kaagad 
pagkatapos kumain ng bunga mula sa punongkahoy na yaon. Sa 
katunayan, ayon sa tala ng Bibliya, si Eba ay nanganak, at isa sa 
kanyang mga anak ay pinaslang (Abel) at nagkaanak muli ng marami 
pa: lahat ng ito ay nangyari pagkatapos niyang kainin ang bunga mula 
sa punongkahoy na ipinagbabawal. Itinala rin ng Bibliya na si Adan 
ay nabuhay pa ng daang taon pagkatapos; Namatay sya sa gulang na 
siyam na raan at tatlumpu. 

Genesis 5:3,4 At nabuhay si Adam ng isang daan at tatlong pung 
taon, at nagkaanak ng isang lalaki....at tinawag ang kaniyang 
pangalan na Set: At ang mga naging araw ni Adam, pagkatapos 
na maipanganak si Set, ay walong daang taon:

Nguni't paanong nangyari na si Adan ay nabuhay pa ng daang taon 
pagkatapos niyang kainin ang bunga mula sa punongkahoy na yaon? 
Maaari kaya na nagkamali ang Diyos? Hindi naman natin 
tatangkaing isipin na Siya (Diyos) ay nagsinungaling. Hindi. Alin 
man sa mga mga ito ay hindi maaaring mangyari. Ang Diyos ay hindi 
nagkakamali at hindi Siya maaaring magsinungaling kailanman. 
Kung gayon paano natin ito maipaliliwanag? Magkakaroon ito ng 
kasagutan sa sandaling tunghayan natin ang Bibliya na may pananaw 
patungo sa espirituwal na pang-unawa. Ibig sabihin, dapat nating 
isaalang alang na maaari nga na ibinigay na ng Diyos ang hatol na 
kamatayan sa sangkatauhan sa mismong araw na sinabi Niyang 
gagawin niya; nguni't ang kamatayan na naranasan ng tao ay hindi 
kamatayan ng panlupang katawan, kundi sa halip ay  espirituwal na 
kamatayan: 

Efeso 2:1 At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil 
sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan; 

Colosas 2:13 At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga 
kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kaniyang 
binuhay kayo na kalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating 
lahat na mga kasalanan;

Sa pamamagitan ng mga talatang ito nalaman natin na ang tao ay 
namatay sa kaniyang mga kasalanan. Ipinapahayag ng Bibliya na ang 
kaluluwa ng sangkatauhan ay namatay na. Bago nahulog sa 
kasalanan, ang tao ay buhay kapwa sa katawan at kaluluwa. Mayroon 
siyang pakikipagkaisa sa Diyos. Isang matalik na pagkakaugnay ang 
namagitan sa Diyos at sa sangkatauhan. Nguni't nang magkasala ang 
tao, ang espirituwal na pagkakaugnayan ng Diyos at tao ay nasira: 
siya ay namatay sa araw na iyon sa kaniyang kaluluwa. Kaya nga 
nang iligtas ng Diyos ang mga tao sa araw ng kaligtasan ay 

kinakailangang maipanganak silang muli sa kanilang kaluluwa. Ang 
kaligtasan ay ang pagkabuhay na mag-muli ng kaluluwa ng mga 
makasalanan. Ang mahalagang layunin ng ating pag-aaral ay ito, 
sinabi ng Diyos: Sa araw na ikaw ay kumain nito ikaw ay 
mamamatay. Sinabi ito ng Diyos subali't hindi niya tinukoy kung 
anong uri ng kamatayan ang mararanasan ng tao. Hindi Niya 
ibinunyag sa pasimula na ang Kanyang tinutukoy na kamatayan ay 
ang pagkamatay ng kaluluwa at hindi ang pagkamatay ng panlupang 
katawan.

Samakatwid, nakita natin na ang unang matinding paghatol na naitala 
sa Bibliya ay isang espirituwal na paghuhukom. Ito ay espirituwal, 
sapagkat walang sinomang nakakita na namatay ang mga kaluluwa 
nina Adan at Eba sa araw na yaon. Sa katunayan, maaari ngang 
ikatwiran ni Satanas na siya ay tama at sabihing, "Nakita ninyo, 
sinabi ko na sa inyong hindi kayo mamamatay. Tignan ninyo!  
Walang nangyari sa inyo. Kayo ay buhay na buhay pa rin sa inyong 
katawang panlupa." At ang mga nagmamasid mula sa labas ay 
maaaring sumang ayon sa kaniya. Oo, tunay nga, walang nangyari 
tulad ng pagkakasabi ng Diyos. Subali't ang kaisipang iyon ay ganap 
na mali. Mayroong naganap. Tunay na totoo at masakit na pangyayari 
ang naganap bagaman ito ay sa espirituwal na kalagayan. Ang 
matinding poot ng Diyos ay lumapag sa kanila at ang kanilang 
kaluluwa ay namatay. 

“Kung sa gayon”, marahil  sasabihin ng ilang tao na, “maaari nga na 
ang kahatulan ng Diyos kina Adan at Eba ay espirituwal: ganun pa 
man, hindi ito nangangahulugan na ang petsang Mayo 21, 2011 ay 
isang espirituwal na paghuhukom”. Oo, iyan ay totoo, subalit sa 
pagkakataong ito, hindi muna natin sisikapin na patunayan na ang 
petsang Mayo 21, 2011 ay ang pasimula ng Araw ng Paghuhukom. 

Sa ngayon ito ang ating itanong: ipapataw kaya ng Diyos ang 
kanyang Huling Paghuhukom sa buong mundo sa espirituwal na 
pamamaraan? Sa sandaling mapatunayan natin ang kasagutan sa 
tanong na ito, maaari na tayong magpatuloy sa pagtalakay ng 
maraming mahahalagang katibayan mula sa Bibliya na patuloy na 
nagpapatunay na ang petsang Mayo 21, 2011 ay ang Araw ng 
Paghuhukom. Gayunman, sa sandaling ito, tunghayan natin muli ang 
Bibliya at tingnan natin kung may matutuklasan tayo na mga 
karagdagang bagay patungkol sa espirituwal na paghuhukom. 

ANG SAGISAG NG SARO (Ang saro ay "cup" sa Ingles)  
Ang Bibliya ay madalas tumutukoy sa matinding galit ng Diyos sa 
pamamagitan ng paggamit ng sagisag ng saro (cup). 

Awit 11:6 Sa masama ay magpapaulan siya ng mga silo; apoy at 
azufre at nagaalab na hangin ay magiging bahagi ng kanilang 
saro. 

Mapapansin na kasama ng apoy at azufre ay ninanais ng Diyos na 
magpaulan din ng “silo” sa masasama. Marahil ay nakikini-kinita mo 
ang pisikal  na apoy at azufre na nalalaglag sa mga hindi maliligtas na 
tao sa kakila- kilabot na Araw ng Paghuhukom, nguni't bakit silo? 
Iyon ay isang bitag. Mayroon kayang totoong naniniwala na 
malalaglag mismo ang mga bitag at kulungan mula sa langit papunta 
sa bawat sulok ng mundo? Tiyak na hindi! Idinagdag ng Diyos ang 
salitang "silo" upang tulungan tayo na maunawaan na ang tinutukoy 
na saro (cup) ng poot na ibinigay sa lahat na hindi ligtas ay isang 
espirituwal na saro (cup). Hindi ito pisikal, kundi espirituwal na 
paghuhukom. Ito rin ang dahilan kaya sinabi rin ng Bibliya na ang 
sanglibutan ay masisilo sa panahon ng kawakasan:

Lucas 21:34,35 Datapuwa't mangagingat kayo sa inyong sarili, 
baka mangalugmok ang inyong mga puso sa katakawan, at sa 
kalasingan, at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito, at 
dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo: 
Sapagka't gayon darating sa kanilang lahat na nangananahan sa 
ibabaw ng buong lupa. 

Noong Mayo 21, 2011, ang mundo ay nagdiwang at sumigaw 
(kasama ang iglesia) na 'walang nangyari'. Sa mismong oras na yaon 
ay sinilo ng Diyos ang lahat ng hindi ligtas na tao sa mundo (sa loob at 
sa labas ng mga iglesia) at sinimulang ibigay sa kanila ang saro (cup) 
ng Kaniyang matinding galit upang inumin. 

PANGALAWANG ESPIRITUWAL NA PAGHUHUKOM: SI 
CRISTO AY UMINOM MULA SA SARO (CUP) NG 
MATINDING GALIT NG DIYOS 
Ipinahahayag din ng Bibliya sa atin na inako ni Jesu Cristo sa 
Kaniyang sarili ang kasalanan ng Kaniyang bayan, at ibinuhos ng 
Diyos ang Kaniyang matinding galit kay Cristo: Siya ang 
pinarusahan sa halip na sila. Ang Panginoong Jesus ay nakisalamuha 
sa sangkatauhan upang patotohanan at ipakita ang Kaniyang 
maluwalhating pagtubos. Habang Siya ay nasa Hardin ng 
Gethsemane, nagsimula Niyang maramdaman ang matinding galit 
ng Diyos nang ipahayag niya ito: 

Mateo 26:39,42 At lumakad siya sa dako pa roon, at siya'y 
nagpatirapa, at nanalangin, na nagsasabi, Ama ko, kung baga 
maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito: gayon ma'y huwag 
ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Muli siyang 
umalis na bilang ikalawa, at nanalangin, na nagsasabi, Ama ko, 
kung di mangyayaring makalampas ito, kundi ko inumin, 
mangyari nawa ang iyong kalooban. 

Ininom ni Jesus ang saro (cup) ng matinding galit ng Diyos; nguni't 
ano ang kahulugan nito? Bumaba ba ang apoy upang sunugin Siya? 
Hindi. Walang nangyaring ganoon. Sa katotohanan, sinomang 
nagmamasid noon sa Hardin ng Gethsemane ay nakita lamang ang 
namimighati at nalulungkot na si Jesus, wala nang iba pa. Walang 
anumang panlabas na palatandaan ng matinding galit ng Diyos. Sa 
madaling salita, ang pag-inom ni Cristo ng saro (cup) ng matinding 
galit ng Diyos habang siya ay nasa Hardin ng Gethsemane ay hindi 
isang pisikal na paghuhukom kundi isang espirtuwal na 
paghuhukom. Si Jesus ay nagdusa ng labis dahil sa pagdanas Niya ng 
parusa sa espirituwal na kalipunan. 

Nangangahulugan ito kung gayon, ang dalawang mahalagang 
paghuhukom sa Bibliya ay may espirituwal na katangian: ang 
paghuhukom kina Adan at Eba sa Hardin ng Eden, at ang 
paghuhukom ng Diyos kay Cristo sa Hardin ng Gethsemane. Ang 
dalawang paghuhukom na ito ay sapat na katibayan upang patunayan 
ang kaisipan na ng Araw ng Paghuhukom ay nangyari sa espirituwal 
na paraan; Kaya nga, ang pagkakaroon ng mga naunang 
pangyayaring ito sa Bibliya ay marapat na magpakilos sa isang tapat 
na anak ng Diyos upang masugid niyang pag-aralan ito na talagang 
maaaring mangyari. Ang Bibliya ay tumutukoy sa mga matatapat na 
nagsasaliksik sa katotohanan patungkol sa kanilang mga naririnig 
mula sa Salita ng Diyos bilang mga taga Berea: 

Mga Gawa 17:10,11 At pagdaka'y pinayaon sa gabi ng mga    
kapatid si Pablo at si Silas sa Berea: ... Ngayon lalong naging 
mararangal ang mga ito kay sa mga taga Tesalonica, sapagka't 
tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap, at sinisiyasat sa 
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