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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Lucas 21:34-36

"Ang Pang-Bagong Taon Na Pangangaral Ng Ating Panginoon"

ni Rev. Carl Haak

Sa pagpasok natin sa taong 2002, hahanap tayo ng salita mula sa Dios.  Bilang bayan ng Dios,
naghahanap tayo ng salita mula sa ating Dios upang gabayan tayo at ilagay sa harap natin sa buong
darating na taon.  Makikita natin ang gayong salita sa Lucas 21:34-36.  Ang mga salitang ito ni Jesus,
“Subalit mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan, at
kalasingan, at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito, at biglang dumating ang araw na iyon na parang
bitag.  Sapagkat ito ay darating sa lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa.  Subalit maging handa kayo
sa bawat panahon, na nananalanging magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga
bagay na ito na mangyayari, at upang makatayo kayo sa harapan ng Anak ng Tao.”  

Ang ating Panginoong Jesu Cristo sa Lucas 21 ay nagsasalita sa mga araw ng Kanyang pagbabalik, ng
ikalawa Niyang pagparito.  Tinapos Niya ang Kanyang pananalita sa isang babala:  “Mag-ingat kayo sa
inyong sarili, baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan, at kalasingan, at sa mga alalahanin
ukol sa buhay na ito.”  Ang salitang “mag-ingat” ay kasalukuyang pautos at maaaring isalin na “maging
patuloy na nag-iingat.”  Sa ano tayo mag-iingat?  Sabi ng Panginoon, “Mag-ingat, maging
mapagbantay, magkaroon ng malay sa panganib.”  Anong panganib?  “Iyong sarili!”  Mag-ingat sa
iyong sarili.  Palaging mag-ingat sa panganib na nasa harapan mo sa iyong sarili.  

Alam natin, na may pananaw sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Jesu Cristo, maraming
bagay ang dapat bantayan.  Magkakaroon ng maraming panganib na darating laban sa atin:  ang
diablo, ang masamang sanlibutan, huwad na aral.  Subalit sinasabi ng Panginoon, “Bantayan ninyo ang
inyong sarili.  Bantayan ninyo ang inyong puso.”  Nagsasalita Siya sa atin, sa mga dinala ng biyaya sa
iglesia ng Panginoong Jesu Cristo.  At sinasabi Niya sa atin, “Walang panahon sa iyong buhay na
pinapayagan kang ibigay ang iyong sarili sa espiritual na kapabayaan.”  Tiyak na hindi sa taong 2002.
Ang sanlibutan sa taong ito ay hindi magpapahayag ng pansamantalang kasunduan sa mga
pagpupunyagi nitong itulad ka sa hulma nito.  Ang diablo ay hindi ‘magpapahinga sandali’ sa kanyang
pagtatangkang pagurin ka sa pag-ibig ni Jesu Cristo at alisin ang pag-ibig na iyon.  At ang luma mong
makasalanang pagkatao ay higit na magiging desperado upang sumama sa makasalanang sanlibutan.

Ang sanlibutan sa taong ito ay hindi magpapahayag ng pansamantalang kasunduan sa pagpupunyagi
nitong itulad ka sa hulma nito.  

Binabati ka ng Panginoon sa pasimula nitong taon, 2002.  Pumapasok Siya sa inyong bahay sa
pamamagitan ng mensaheng ito ngayon at sinasabi Niyang, “Anak Ko, itong darating na taon mayroon
akong babala sa iyo.  Dapat kang mag-ingat, dapat kang mag-ingat sa iyong sarili.”
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Ano ang mismong tiyakang tuon sa ating sarili na dapat nating bantayang mabuti?  Ito ba ay ating
damit o anyo o kalusugan?  Hindi.  Sinasabi ng Panginoon ito ay ang ating puso.  “Baka magumon ang
inyong mga puso.”  Ang puso ang espiritual nating sentro.  Ito ang espiritual nating kalagitnaan.  Sabi
ng Biblia sa Mateo 15, “Sapagkat nagmumula sa puso ang masasamang pag-iisip, pagpatay,
pangangalunya, at pakikiapid.”  At sinasabi sa atin ng aklat ng Mga Kawikaan, “Ang iyong puso'y buong
sikap mong ingatan, sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay.  Kung ano ang  iniisip
ng tao sa kanyang puso, ay gayon din siya.”  Mag-ingat sa iyong espiritual na sentro, sa iyong puso,
baka ito ay magumon.

Ang salitang “magumon” ay maaaring isalin na “mabigatan,” o “nabibigatan,” na ang puso ay sumasa
ilalim sa mabigat na timbang.  Ginamit ng Panginoon ang gayon ding salita sa Mateo 26:43, kung saan
ay mababasa natin na si Jesus ay “naratnan silang natutulog (ang tatlong alagad na dapat magbantay
kasama Niya), sapagkat antok na antok na sila (literal na, nagumon, nabigatan, nasa ilalim ng malaking
kabigatan, hindi nila mapanatiling bukas ang kanilang mga mata).”  Ang pusong nagugumon ay
nabibigatang puso, ito ay pusong di-tumutugon sa Dios, ito ay hindi maabot ng katotohanan ng
ikalawang pagdating ng Panginoon.

Ang puso ng anak ng Dios ay naghihintay sa pagdating ni Jesus.  Kung bubuksan mo ang pusong iyon,
sa pusong iyon ay makikita mo ang panalangin, “Pumarito ka, Panginoong Jesus, pumarito Kang
madali.”  Lalo na, na maipapakahulugan natin ang Cristiano bilang isa na naghihintay sa pagdating ni
Cristo.  Sa I Tesalonica 1:9, 10 mababasa natin na ang anak ng Dios ay bumaling sa Dios mula sa mga
dios-diosan “upang hintayin ang kanyang Anak mula sa langit.”  Ganyan talaga ang buong buhay ng
anak ng Dios.  Sa ating puso naghihintay tayo sa pagdating ng Anak ng Dios mula sa langit.  Iyan ang
pangunahing pananaw ng puso ng anak ng Dios.  Ginagawa tayong manlalakbay at mga dayuhan ng
biyaya na tapat na umaasa – nananabik sa pagdating ni Jesus.  Iyan ang ating hangarin.  Iyan ang
ating pinahahalagahan at inaasahan.  

Ngayon, sinasabi ng Panginoon, mag-ingat baka ang iyong puso ay mabigatang lubha sa mga bagay
at mga alalahanin ng iyong buhay sa 2002 na mawalan ka ng ugnayan sa katotohanan ng pagdating
ng Panginoon.  Ang iyong puso, tulad ng pagod na talukap na antok na antok, ay kusang sumasara at
nagiging walang tugon sa dakilang katotohanan na iyo bilang mananampalataya – ang pagdating ng
Panginoong Jesu Cristo.

At ang Panginoon ay nagsasalita ng dalawang kabigatan, o dalawang bigat, na maaaring magpabigat
sa ating puso sa taong darating.  Ang una ay labis na kalayawan sa mga bagay.  Ang pangalawa ay
pagiging abala sa mga lehitimong alalahanin.  

Mapapansin mo na sa tekstong binanggit sa iyo sa pasimula ng programa ang Panginoon ay nagsasalita
tungkol sa mga bagay na nauuwi sa dalawang kategorya.  Ginagamit Niya ang salitang “katakawan”
- baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan.  Ang salitang iyon ay tumutukoy sa di
magandang pakiramdam na nakukuha ng isa matapos siyang magpalabis sa kanyang sarili sa
lehitimong pagkain at inumin.  Siya ay inaantok.  Hindi siya nakakapag-isip.  O nagkakaroon siya ng
pagkahilo, ng sakit ng ulo, at hindi makakilos.  Napakarami ng kanyang ipinasok kaya ngayon siya ay
may sakit.

Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon na baka magumon ang inyong mga puso sa kalasingan.  Iyan ang
kasalanan ng pagiging lasing.  Iyan ang masamang kasalanan na sinasabi ng Biblia na gawa ng laman
(Gal. 5:21).  Ang mga gawa ng laman ay ang mga ito:  “pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at ang
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mga katulad nito. Binabalaan ko kayo, gaya ng aking pagbabala noong una,… na ang mga gumagawa
ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Dios.”  Ang kalasingan ay ang pagsira sa
isip, ng pag-iisip.  Ito ang pagpapakawala ng hamak at maruruming kilos at salita.

Pagkatapos ay sinasabi ng Panginoon na ang iyong puso ay maaaring magumon sa mga alalahanin ukol
sa buhay na ito.  Tinutukoy Niya ang mga bagay na mahalaga sa kanilang sarili.  Hanggang tayo ay
nasa laman kailangan natin ng pagkain at pananamit, pera, at tirahan – lahat ay mabuti sa kanilang
sarili.  Subalit kapag ang mga ito ay nawala sa lugar, sila ay nagbubunga ng pag-aalala.  At kapag ang
puso ay sakmal ng alalahanin, kung gayon ang pusong iyon ay hindi namumuhay sa katotohan ng
pagdating ng Panginoon. 

Ngayon sinasabi ng ating Panginoon, “Kilala kita, alam ko kung ano ang buhay mo.  Alam ko ang lahat
ng panganib na darating sa iyong puso.  Kaya, sa taong 2002, dapat mong ingatan na ang iyong puso
ay hindi mabigatan, di-tumugon sa ilalim ng bigat ng dalawang bagay:  labis na pagpapalayaw sa mga
lehitimong pagkagana, at labis na pagiging abala sa mga alalahaning panlupa.”

Ang pagkain, inumin, pananamit, at tirahan ay hindi mali sa kanilang sarili.  Alam natin iyan.  Ang sagot
sa mga bagay na ito ay hindi kahigpitan, iyan ay, na tinitingnan natin ang mga makalupang bagay at
kalayawan bilang salungat sa kaligtasan at iniisip natin na espiritual ang ipagkait sa ating sarili ang mga
lehitimong bagay na panlupa.  Pagkatapos, marahil ay sasabihin natin, “Ang pag-aasawa ay nasa ibaba
ng mataas na pamantayan ng kalinisan.  Kung gayon, ang maging matandang binata o dalaga ay
banal.”  O, “Ang masasarap na pagkain ay hindi espiritual.  Ang kailangan lang nating gawin ay kumain
ng tinapay at tubig.  Hindi natin kailangan ng mga pampalasa at pagkaing inihanda nang maganda sa
paningin at binudburan ng masasarap na pang-ibabaw.”  Iyan ay mali.  At nagbababala ang Biblia laban
sa gayong pag-iisip.  Sinasabi ng Biblia sa I Timoteo 4 na maaari nating tanggapin ang lahat ng mga
bagay na may pasasalamat.  Ang ating Panginoong Jesu Cristo ay pumunta sa isang kapistahan.  Si Levi
ay naghanda para sa Kanya ng handaan sa kanyang pagbabagong-loob.  At sa handaang iyon ang
Panginoon ay kumain at uminom.  Pumasok Siya sa lehitimong kagalakan at sa lehitimong kasiyahan
ng mga bagay na makalupa na nilikha ng Dios.  

Subalit ang babala ay ito:  ang puso ay maaaring magumon sa labis na kalayawan, kung kaya’t
nagsisimula tayong mabuhay at mahila na may napakaduwag na panlasa sa mga bagay ng sanlibutang
ito.  Iyan ay tinatawag na kasakiman, katakawan, pagkahibang sa kalayawan, upang matangay ng mga
alalahanin ng buhay na ito at maging maliban sa iyong sarili.  Kaya ikaw ay nabibigatan.  Iyan ang
malaking panganib, dahil kapag ikaw ay nabigatan at iniisip lamang kung ano ang iyong ikasisiya,
tungkol lamang sa mga bagay nitong kasalukuyang buhay at pagkakaroon ng sapat nila, at ganap mong
ibinibigay ang iyong sarili sa paghahanap ng mga bagay na iyon, lahat ng iyon ay maglalagay sa iyo
sa espiritual na pagkatuliro, ng espiritual na kalasingan.  At sinasabi ng Panginoon, “Ang araw ng Aking
pagbabalik ay darating sa inyo na hindi namamalayan.”  

Para saan ka nabubuhay?  Ano ang hinahanap ng iyong puso?  Ito ba ay paghahanap ng higit na
kalayawan sa buhay na ito?  O ng Panginoong Jesus at Kanyang pagbabalik?  Ang malaking panganib
na nakikita ng ating Panginoon para sa mga naghihintay sa Kanyang pagdating ay mawalan sila ng tuon
sa Kanyang pagbabalik at unti-unti, di-napapansin, ng pagiging busog sa mga bagay at mga alalahanin
ng buhay na ito, isuko ang pag-asa sa Kanyang pagbabalik.  At ang araw ay darating sa atin na
di-namamalayan.  Ito ay papasok na parang tayo ay mahina at walang pakiramdam, mahimbing na
natutulog.  Ito ay tunay na panganib, sabi ng Panginoon.  Sabi ng Panginoon, “Ang huling araw ng
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Aking pagbabalik ay magiging silo na darating sa kanilang lahat na nabubuhay sa ibabaw ng lupa.”
Para sa masama ito ay magiging silo.  

Ang silo ay isang bitag.  Ano ang magandang silo?  Dalawang bagay:  pain, isang bagay na masarap;
at ang anyo ng kaligtasan o ang kawalan ng banta.  Kung nais mong makahuli ng gansa, hindi mo
ikakalat ang silo kasama ng mainit na baga at ng matulis na palaso at lahat ng iba pa.  Hindi,
maglalagay ka ng pumutok na mais at ilang malambot na dayami.  Gagawa ka ng silo.  May mga
espiritual na silo, sabi ng Panginoon.  Ang silo ay kapag ang iyong puso ay nabihag at nagumon sa mga
bagay na makalupa, at ang iyong puso ay nasakmal ng mga alalahanin at pagkabalisa at inaasahan mo
ang pinakamasama.  Nahahawakan ka ng silo at hindi ka makakawala.  Paano nagagawa ni Satanas
na di-mapansin ng mga tao ang nalalapit na kahatulan ng Dios na mapapasa kanila?  Sa pareho ring
paraan na susunugin mo ang isang lunsod.  Hindi mo susunugin ang isang lunsod sa paghuhudyat sa
mga sundalo sa pader.  At pupunta ka sa kanila at titiyakin sa kanila na ang lahat ay mabuti.  Lalapit
ka hanggang kaya mo.  Ibibigay mo sa kanila ang lahat ng ninanasa ng kanilang puso.  Sasabihin mo,
“Uminom ka pa ng isang basong champagne,” at “Matulog ka mula ngayon at babantayan ko ang mga
pader ng inyong lunsod para sa iyo.”  At habang sila ay natutulog, susunugin mo ang lunsod hanggang
maabo.  

Ngayon gamitin mo iyan sa iyong puso at sa iyong buhay.  Sinasabi ni Jesus, “Kasakiman, ang ituon
ang iyong puso sa makalupa, sa pagkabalisa, sa pag-aalala hanggang sa mawala ka sa iyong sarili,
gagawin kang walang-malay-tao patungkol sa katotohanan ng pagbabalik ng Panginoon.”  Ang
panganib ay sa taong ito ikaw at ako ay nasa pananaw ng sanlibutan.  Ang pananaw ng sanlibutan ay,
ang mahalaga ay ang aking kalayawan.  Ang pinakamahalagang bagay ay matatag tayo, may pera, at
nasisiyahan sa kalayaan.  Iyan ang pinakamahalagang bagay.  Ang pagdating ni Cristo, ang wakas ng
sanlibutan, kahatulan ng Dios sa kasalanan?  Ah, walang saysay lahat ng iyan, iyan ay katawa-tawa.
Ang kailangan natin ay ang kalayawan lang natin, ang ating katiyakan, at isang mabuting ekonomiya.
Sabi ng Panginoon, “Ngayon tingnan ninyo kung ano ang mangyayari sa kanila.  Mahuhuli sila ng araw
na di-namamalayan.  Ito ay darating sa kanila gaya ng paglagot ng isang silo.  Sila ay mahuhuli.”
Ngayon sabi ng Panginoon, “Mag-ingat sa inyong puso.”  

Nakita mo, nauunawaan ng Panginoon kung paano tayo mapagalit.  Alam Niya ang ating kalagayan,
alam Niya kung paano tayo binuo.  Sa isang napaka praktikal na antas, alam Niya iyan.  Alam ko,
halimbawa, na kapag pinuno ko ang aking sarili ng pagkain hindi ako makakapangaral sa araw ng
Panginoon at hindi ako makakapanalangin.  Busog na tiyan, at mainit -  makakatulog ako.  Ang mga
bata ay maaaring naglalaro at gumagawa ng pagkakaingay sa buong bahay, ngunit hindi ko naririnig.
Sabi ni Jesus mayroong espiritual na aral diyan.  Dapat mo itong isapuso.  Hindi lamang siya
nagbababala laban sa katakawan at kalasingan sa ating buhay, na para bang sila lamang ang tanging
mga kasalanan na kailangan nating bantayan.  Kundi sinasabi Niya na ang sanlibutan sa ating laman
ay palagiang nagsasabi sa atin, “Ang buhay na ito ay kasiyahan.  Ang kaligayahan ay natatagpuan sa
kung anong kinakain mo at kung anong mayroon ka, sa kung ano ang iyong anyo, at sa perang kinikita
mo.  Kung mayroon kang mga problema, kami na ang bahala diyan:  alcohol at mga pilduras at mga
bagay, pagpapakasawa.”  Kaya sinasabi ng Panginoon, “Gaya ng mga araw ni Noe, sila ay kumain at
uminom, nagbili sila ng lupain at sila ay nag-asawa, at sila ay ibinigay sa pag-aasawa, nagpatuloy
lamang sila na nagkakasayahan hanggang sa wakas ang mga tubig ng baha ay nilipol silang lahat.
Kaya,” sabi ng Panginoon, “sa huling araw ay magiging pagpapakasawa sa laman at pagnanasa,
hinahanap na mabusog ang kaluluwa, na maglalagay sa mga tao sa pagkatuliro patungkol sa pagdating
ng Panginoon.”
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Naririnig mo ba ang salita ng Dios?  O ikaw ba ang uri ng tao na nakakarinig ng Salita ng Dios kapag
Linggo o sa buong sanlinggo at ipapatong mo ang iyong ulo sa unan at maghihilik ka at lahat ay
nakalimutan na? 

Paano natin pananatilihin ang pagbabalik ng Panginoon sa ating mga mata?  Sabi ng Panginoon,
“Subalit maging handa kayo sa bawat panahon, na nananalangin.”  Ang utos ay, maging handa sa
bawat panahon.  Maging listo.  Iyan ay nangangahulugan, syempre, na tinitingnan natin ang ating
buhay araw-araw sa pamamagitan ng mga mata ng banal na Kasulatan.  Mamuhay ka, tingnan ang
iyong sarili, tingnan mo ang sanlibutan sa pamamagitan ng pananaw ng banal na Salita ng Dios.  Paano
ka mananatiling may malay sa espiritual na katotohanan sa kasalukuyang sanlibutan na kumukutya at
nanunuya sa mga katotohanang ito?  Paano mo iiwasan ang pamimilit ng sanlibutan upang hubugin
ka ayon sa impluwensya nito at pigain sa iyo ang pag-asa ni Jesus?  Paano mo gagawin iyan?
Kailangan mong magbantay.  

Iyan ay nangangahulugang kailangan mong pumunta sa Kasulatan, kailangan ninyong maging mga
lalaki at mga babae at mga bata na mapanalanginin.  Ibig sabihin, mga bata, basahin ang inyong Biblia!
Ibig sabihin, mga magulang, basahin ang Kasulatan.  Ibig sabihin:  tapat na dumalo sa bahay ng Dios,
dalawang beses sa araw ng Panginoon, kung saan ang Salita ng Dios ay siniseryoso at ipinapaliwanag
sa buo nitong kagandahan.  Magbantay at palaging manalangin.  Manalangin.  Tunay na panalangin.
Ang panalangin ang daan kung paanong pinananatili tayong buhay ng Dios sa pag-asa kay Jesu Cristo.
Iyan ang tanging paraan upang manatiling nakaugnay sa katotohanan.  Ang katunayan ng mga bagay
na di-nakikita – dapat kang higit sa pananalangin kung panghahawakan mo ang mga katotohanang
iyon.  

Sa gayon ay ibibilang kang karapat-dapat, sabi ng Panginoon, upang matakasan ang lahat ng mga ito
na mangyayari at makatayo sa harapan ng Anak ng Tao.  Ikaw ay ibibilang na karapat-dapat, literal na,
mananaig.  Malalampasan mo, sabi ng ating Panginoon.  “Malalampasan mo, sa pamamagitan ng Aking
biyaya, lahat ng mga panganib na ito.  Iingatan Ko kayo hanggang sa dulo.  Ikaw ay mananaig.”  Tayo
ay mananaig dahil ito ay Kanyang gawa.  Ngunit ito ay gawa rin na gumagawa sa atin upang tayo ay
manabik at hanapin ang mga bagay na nasa itaas.  At ninanais nating makatakas sa kahatulan na
darating dito sa kasalukuyang sanlibutan.  Hinahanap nating tumakbo mula sa mga kahatulang iyon
at mula sa mga kalungkutan at mula sa walang hanggang impierno.  At ninanasa nating makatayo sa
harap ni Cristo sa Kanyang kaluwalhatian.   

Handa ka na bang pumasok sa taong ito na 2002?  Binuksan ng Panginoon sa atin sa Kanyang Salita,
ng ilang sandali, ang katotohanan na haharap sa atin sa taong ito.  Sabi ng Panginoon, magkakaroon
ng walang tigil na pakikidigma upang pabigatan ang iyong puso ng labis na pagpapalayaw nitong
kasalukuyang buhay upang mahulog ka sa pagkatuliro patungkol sa Kanyang pagbabalik.  Narinig mo
ba ang Kanyang salita?  Sinabi ng Panginoon na kailangan mong magbantay at manalangin palagi
upang ikaw ay ibilang na karapat-dapat na tumayo sa harap ng Anak ng Tao.

Pakinggan natin ang salitang ito, sa biyaya ng Dios.  Pagkatapos, sa biyaya ng Dios, ang taong ito ay
magiging mabunga sa Kanyang ikaluluwalhati.  Kaya sa taong ito ikaw at ako ay maglalakbay tungo
sa pag-asa.  At ang pag-asang iyon ay magiging mas tunay.  Makikita natin na ang pag-asa ng matuwid
ay kagalakan.  Hindi tayo magiging kahiya-hiya.  

__________________________________________________
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Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Isulat nawa ito ng Espiritu Santo sa makalamang tapyas ng aming
puso sa araw na ito at palagi.  At mamuhay nawa kami sa ikararangal ng Iyong pangalan sa taong ito
at mula sa pag-asa ng tiyak na pagparito ng aming Panginoon.  Dalangin namin, sa pangalan ni Jesus,
Amen.


