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Pamagat: Ang Pangitain ng Gintong Kandelero 

 

Texto: Zechariah 4:1 “And the angel that talked with me came again, and waked me, as a man that is 

wakened out of his sleep,” 

 

 Pagsasalin: “Ang anghel na nakipag-usap sa akin ay bumalik at ginising ako, na gaya ng taong 

ginigising sa pagkakatulog.” 

 

Panimula: 

 1.  Si Zechariah ay isang propheta na ang pamilya ay galing sa mga pari. (Iddo – Neh. 12:1,4). 

2.  Binigyan siya ng walong mga pangitain patungkol sa pangako ng Dios sa pagtataguyod muli 

ng Jerusalem. (“Postexilic” – pagbalik mula sa pagkabihag ng 70 years sa Babylon). 

3.  Ang chapter 4 ay patungkol sa pagbibigay ng lakas ng loob kay Governor Zerubabel. Yun, 

chapter 3, ay para kay High Priest, Joshua. 

4.  Dito natin bibigyan pansin ang pangitain tungkol sa gintong lalagyan ng ilaw (kandelero) at 

ang dalawang puno ng Olibo. 

 

I. Ang Gintong Kandelero: (v.2) – isang gintong lalagyan ng ilaw na may mangkok sa itaas na 

nilalagyan ng langis. Sa paligid ng mangkok ay may pitong mitsa na ang bawat isa ay may pitong 

tubo na dinadaluyan ng langis. 

A. Ang kandelero ng tabernacle (tolda) at ng temple ay simbolo ng patuloy na presensya ng 

Panginoon. (Exo. 25:31-40; 37:17-24). 

B. Ito rin ay simbolo ng tapat na pagigingsaksi o ilaw sa isang madilim na mundo. 

C. Sa pagtataguyod ni Zerubabel ng Templo, ito ang magdudulot ng liwanag ng Dios sa 

kanilang dako o lugar. 

D. Ang Dios lamang ang tanging pinagmulan ng ilaw at liwanag. (James 1:17) 

E. Ang liwanang ng Dios ay nagpapatotoo sa kaluwalhatian ng Dios (1 Tim. 6:16) 

F. Ang Dios ay banal (1 Jn. 1:5) 

G. Ang Dios ay gumagabay sa pamamagitan nito (Ps. 27:1; 36:9). 

H. Sa New Testament ang kandelero ay ang mga iglesia. (Rev. 1:20) – dahil sa loob lamang 

ng mga iglesia ang liwanang ng Panginoon ay ipinapahayag sa isang madilim na mundo. 

I. (v.7) – mga pagsubok na kasing laki ng bundok - - haharapin at papantayin ito ng Dios. 

 

II. Ang Dalawang Puno ng Olibo: (v.11) – Nagtanong ako sa anghel, ano ang ibig sabihin ng dalawang 

sanga ng punong olibo sa kanan at kaliwa ng lalagyan ng ilaw? 

A. Ang dalawang puno at representative ni Zerubabel (government) at Joshua (ministry). Sa 

Biblia ang simbulo ng mga leaders ay ang Puno ng Olibo (Judges 9:9; Job 15:33; Hos. 14:6). 

B. Sila ay instrumento ng Dios sa pagtataguyod ng Temple ng Panginoon. 

C. Sila ay larawan ng dalawang opisina ng Panginoong Jesus (King at Priest). 

D. Ang supply o tustusan ng mga ilaw ay galing sa langis ng olibo. At si Jesus ay ang ating 

supply. (Eph. 2:4-7). 

 

Katapusan: 

 1.  Sisiguraduhin ng Dios na ang Templo ay maitataguyod ni Zerubabel at ni Joshua. (v.6; v.10). 

 2.  May tulong sila sa Banal na Espiritu, at hindi sa lakas ng laman. 

3.  “Pitong mga mata” ay yun perfect vision ng Panginoon sa paghahanap ng mga tao na matapat 

sa kanya ng buong puso. (2 Chro. 16:9). 

4.  Si Zerubabel at si Joshua ay pinagpala ng Dios dahil sila ay tapat sa Pagninoon. Tinawag 

silang “anointed ones” (v.14) – or “sons of oils.” 

5.  Lahat ng nagsisisi at sumasampalataya kay Jesus ay mga “anak ng Dios” (Jn. 1:12). 
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