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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mateo 24:14

“Ang Ebanghelyo ay Ipinangaral sa Lahat ng Bansa”

by Rev. Wilbur Bruinsma 

Sa mga susunod na mensahe ating isasaalang-alang  ang mga tanda na malapit sa marami sa atin.  Sila
ay mga tanda na makikita nating nangyayari mismo sa iglesia.  Ang partikular na tanda na ating
isasaalang-alang ngayon ay isang positibo.  Ito ay ang pangangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng bansa. 
Isinulat ni Jesus sa Mateo 24:14, “At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong
daigdig bilang patotoo sa lahat ng bansa; at pagkatapos ay darating ang wakas.”

Pansinin kung ano ang sinasabi ni Jesus patungkol sa tanda na pangangaral ng ebanghelyo sa lahat ng
bansa.  Kapag ang lahat ng bansa ay nakarinig na ng ebanghelyo, kung gayon ay darating na ang wakas. 
Ngayon ating sisiyasatin ang isang tanda na magpapakita ng malinaw kung gaano kadali darating si
Cristo.  Kapag ang Ebanghelyo ay naipangaral na sa buong mundo, kapag naabot na ang lahat ng iba’t
ibang bansa sa mundo, at natawag na ng Dios ang lahat ng Kanyang hinirang na anak sa
pananampalataya at pagsisisi, kung gayon ay darating na ang wakas.  Ito ang tanda na ating pag-aaralan
ngayon.  Ito ay maganda at matagumpay na tanda para sa tunay na iglesia ni Jesu Cristo, isa na ating
ikinagagalak.

May tatlong sangkap na dapat isaalang-alang sa tandang ito ng pagbabalik ni Cristo.  Bilang 1:  Ang
Ebanghelyo.  Bilang 2:  Ay ipangangaral.  At Bilang 3:  Sa buong mundo.  Ang bawat isa sa mga sangkap
na ito ay kailangan nating isaalang-alang upang ating maunawaang lubos ang tanda na binanggit ni Jesu
Cristo sa talatang ito.

Ang salitang “ebanghelyo” na ginamit dito sa Mateo (at sa buong  Kasulatan) ay talagang Lumang-Ingles
na katawagan na patungkol sa “mabuting balita.”  Kapag ating binanggit ang katawagang ito na may
kaugnayan sa Kristianismo, samakatwid ito ay tumutukoy sa mabuting balita ng kaligtasan ni Jesu Cristo. 
Ang kaisipan ay ang buong sangkatauhan ay lumubog sa bangin ng kasalanan.  Nang mahulog ang tao sa
kasalanan, samakatwid ay nilamon tayo ng kasalanan at siyang kumontrol sa ating mga buhay.  Ang
sangkatauhan ngayon ay nakatayo sa ilalim ng nakapanghihilakbot na hatol ng kamatayan.  Tayong lahat
ay napahamak.  Ang buong sangkatauhan ay nasa ilalim ng kahatulan.  Tayong lahat ay mananagot sa
walang hanggang kamatayan at kaparusahan sa impiyerno dahil sa kasalanan.

Ang mabuting balita ay ang Dios sa Kanyang biyaya ay naglaan ng daan palabas mula sa kasalanan at
kahatulan.  At ang daang iyon ay matatagpuan sa krus ni Jesu Cristo.  Sa krus, namatay si Kristo upang
mabayaran ang halaga ng kasalanan at alisin ang ating pagkakasala.  Sa krus, ay nilupig din naman ni
Cristo ang pagkakahawak sa atin ng kasalanan at ang kapangyarihan na ginamit sa atin ni Satanas. 
Kaligtasan mula sa kasalanan- iyon ang mabuting balita! Iyon ang ebanghelyo.

Subalit si Cristo ay higit na tiyak patungkol sa mabuting balitang ito sa talatang ating isinasaalang-alang. 
Nangungusap Siya dito ng ebanghelyo ng kaharian.  Tinutukoy Niya ang kaharian ng Dios.  Paano naging
mabuting balita ang kaharian?  Nang ang bayan ng Dios ay pinalaya mula sa kasalanan at kamatayan, na
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ating nalaman sa Colosas 1:13, inilipat tayo sa kaharian ng Kanyang minamahal na Anak.  Sa madaling
salita, sa ating kaligtasan tayo ay kinuha mula sa kaharian ng kadiliman at kawalang-pananampalataya at
binigyan ng Dios ng lugar sa Kanyang kaharian dito sa lupa.

Ang kahariang ito ay sa espirituwal na kalikasan, syempre.  Wala tayong makikitang partikular na bansa o
kaharian sa mundong ito na maaari nating matawag na kaharian ng Dios.  Ang mamamayan ng kahariang
ito ay tinipon mula sa lahat ng bansa ng sanlibutang ito.  Sila ay sama-samang naging kasapi ng katawan
ni Cristo na nagkakaisa sa tunay na pananampalataya.  Sa madaling salita, ang kaharian ng Dios ay
binubuo ng hinirang na iglesia na tinipon mula sa lahat ng panig ng sanlibutan.  At iyan ang mabuting
balita ng kaharian.  Tayo ay naging, kasama ng mga banal ng Dios sa lahat ng panahon at lahat ng
bansa, mamamayan ng kaharian ni Cristo.  Si Cristo ay nakaupo sa trono ng kalangitan sa kanang kamay
ng Dios at namamahala sa Kanyang kaharian mula sa kabi-kabilang dagat.  At tayo ay mga mamamayan
ng dakila at maluwalhating kahariang ito.

Iyon ang ebanghelyo ng kaharian na dapat ipangaral.  Pansinin ang ikalawang sangkap ng tandang ito. 
Ang ebanghelyo ng kaharian ay ipangangaral.  At idinagdag ni Cristo, “Bilang patotoo.”  Ang tanda ay
hindi ibig sabihing ang bayan ng Dios ay magpapatotoo sa lahat ng mga bansa.  Ang tanda ay mas tiyak
kaysa doon.  Ang ebanghelyo ay dapat maipangaral sa buong mundo.  Ang pangangaral ay isang opisyal
na gawain ng iglesia sa mundong ito.  Ang katawagang ginamit dito sa pangangaral ay
nangangahulugang upang “ibalita.”  Ang tagapagbalita ay isang mapagkakatiwalaang tagasunod na
itinalaga ng hari at ipinapadala sa kaharian upang ipabatid o ipahayag sa mga mamamayan ng kanyang
kaharian ang kanyang mga opisyal na kautusan.  At iyon ay ang tagapangaral ng ebanghelyo.  Siya ay
isang sugo, tinawag at pinadala ni Cristo, sa pamamagitan ng Kanyang iglesia, upang opisyal na ipahayag
ang Salita ni Cristo, ang ebanghelyo ng kaharian.

Kaya ang sinasabi ni Cristo sa Kanyang mga alagad dito ay ang ebanghelyo ay dapat ipamalita ng iglesia
sa buong sanlibutan.

Ang ikatlong sangkap ng tandang ito ay:  Ang ebanghelyo ay ipapangaral sa buong mundo.  At ito ay mas
ipinaliwanag sa atin ni Jesus nang Kanyang sabihin na ang ebanghelyong ito ay magiging patotoo sa lahat
ng mga bansa.  Ang katapusan ng mundo at ang ikalawang pagbabalik ni Cristo ay hindi maaaring
dumating hangga’t ang lahat ng mga bansa sa mundong ito ay makarinig ng ebanghelyong ipinangaral sa
kanila.  Dati sa takbo ng kasaysayan ang ebanghelyo ay naipahayag na sa bawat bansa ng mundong ito. 
Ang ebanghelyo ay dapat maging patotoo sa bawat bansa, bawat tao sa mundong ito.  Ito ay maaring
alinman na maging mabuting patotoo para sa kaligtasan ng ilan, o patotoo laban sa marami na nakarinig
at tinanggihan ang ebanghelyo.  Subalit ang ebanghelyo ay ipangangaral sa isang panahon o kabilan sa
buong takbo ng bagong dispensasyon sa bawat bansa, bawat tao, bawat wika ng mundong ito.

At sa gayon, at gayon lamang, darating si Cristo.

May ilang mga pagmamasid na dapat nating gawin patungkol sa pangangaral na ito ng ebanghelyo.  Una
sa lahat, dapat nating kilalanin na ang tandang ito ay malapit na nakaugnay sa gawa ng iglesia sa mga
misyon.  Ibinigay ni Cristo sa iglesia ang dakilang tagubilin sa kanya sa Mateo 28:18,19:  “Kaya’t sa
paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng
Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.”  Ang iglesia ni Jesu Cristo ay tinanggap ang tagubilin na ito ng
taimtim.  Siya, mula pa ng panahon ng Pentecostes,  ay humayo sa buong sanlibutan at nagsumikap na
ikalat ang ebanghelyo ni Cristo sa bawat bansa, wika, kultura, at tao sa mundo.

Ang nakikita natin sa pagkatawag na ito sa iglesia ay ang pagtakbo ng puting kabayo sa Apocalipsis 6. 
Ang puting kabayo ay ang una sa apat na kabayong pinakawalan upang tumakbo sa sanlibutan. 
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Mababasa natin sa Apocalipsis 6:2, “At tumingin ako, at narito, ang isang kabayong maputi, at yaong
nakasakay dito ay may isang busog; at binigyan siya ng isang putong :  at sila’y yumaong
nagtatagumpay, at upang magtagumpay.”  Ang puting kabayo ay sumisimbolo sa matagumpay na
kapahayagan ng ebanghelyo ng kaharian.  Ang iglesia ay humayo na sa sanlibutan na dala ang
ebanghelyo at nalupig ang mga bansa ng sanlibutang ito para kay Cristo.  

Walang magagawa ang isa kundi tingnan kung paano ang ebanghelyo ng kaharian ni Cristo ay hinubog
ang mga lipunan at mga tao at mga bansa ng mundong ito.  Kung paano ito ginawa ng ebanghelyo ay
maaring bakasin sa mga makasaysayang salaysay sa pangangalat ng sangka-Kristianuhan at sa mga
kasaysayan ng mga misyon.  Ang puting kabayo ng ebanghelyo ay tumakbo sa dakong kanluran.  Hindi
sa hindi ito naipangaral sa mga bansa sa silangan.  Naipangaral ito.  Ang iglesia ay naging tapat sa
pangangaral sa lahat ng mga bansa nang walang pagtatangi.  Subalit ang ebanghelyo, ayon sa panukala
at plano ng Dios, ay nag-ugat sa kanluraning bansa ng mundong ito.  Ito ay naka-impluwensya ng malaki
sa mga bansang ito sa nagdaan- sa kanilang kultura, sa kanilang pamahalaan, at sa kanilang mga batas.

Ngunit nakikita ng iglesia ang pangangailangan na tumakbo ang puting kabayo paroo’t parito sa buong
sanlibutan, na tinitipon ang bayan ng Dios mula sa mga nagkalat na tao at bansa.  Isang dakilang
gawaing misyon ang nangyari sa bahaging prinsipal sa panahong 1800s na nakilala bilang pinakadakilang
siglo ng mga misyon.  Noong panahong iyon mayroong napakalaking pagsulong upang pasukin ang
buong sanlibutan ng ebanghelyo ng kaharian ni Cristo. Sinasabi ng estatistika na pagkatapos ng siglong
iyon, kulang sa dalawang bahagdan (o porsiyento) ng mga bansa sa mundong ito ang wala pang
ebanghelyo.  Sa nagdaang isang daang taon mula noon, ang Kristianong iglesia ay nagtatrabahong
mainam upang maabot ang dalawang bahagdang iyon.

Ang ebanghelyo ay ipangangaral sa buong mundo, at pagkatapos ay darating ang wakas.

Ngayon naroon ang tanda.  Ano sa palagay mo?  Malapit na bang dumating si Cristo?  Kung totoo na
napaka-kaunti sa mga bansa ng sanlibutang ito ang hindi pa nakakatanggap ng ebanghelyo, gaano na
kalapit ang pagbabalik ni Cristo?  Gaano kadaling magtagumpay ang Kristianong iglesia sa pag-iiwan ng
patotoo sa lahat ng mga bansa?

Kapag, sa katapus-tapusan, ang patotoong iyon ay makarating sa buong sanlibutan, isa pang pangyayari
ang magaganap.  Ang Anticristo ay aakyat sa kapangyarihan.  Ang kaharian laban sa kristiano ay
magtatagumpay, sa maikling panahon, upang patahimikin ang patotoo ng tunay na iglesia.  Ang huwad
na Kristianismo ay magkakaroon pa rin ng malakas na tinig sa kahariang iyon, ngunit ang patotoo ng
tunay na iglesia ay patatahimikin.  Mababasa natin ito sa Apocalipsis 11:3, 7 at 10:  “At may ipagkakaloob
ako sa aking dalawang saksi, at sila’y magsisipanghulang isang libo at dalawang daan at anim na pung
araw, na nararamtan ng magaspang na kayo.  At pagka natapos nila ang kanilang patotoo, ang hayop na
umahon mula sa kalaliman ay babaka sa kanila, at pagtatagumpayan sila, at sila’y papatayin.  At ang mga
nananahan sa ibabaw ng lupa ay mangagagalak tungkol sa kanila, at mangatutuwa; at sila’y
mangagpapadalahan ng mga kaloob; sapagka’t ang dalawang propetang ito ay nagpahirap sa
nangananahan sa ibabaw ng lupa.”  

Ang dalawang saksi ay ang opisyal na pangangaral ng ebanghelyo ng iglesia at ang patotoo ng bawat
mananampalataya na iniwan sa kanilang mga buhay.  Ang dalawang saksing ito ay mamamatay sa mga
daan sa panahon ng paghahari ng Anticristo.  Kapag ang ebanghelyo ng kaharian ay nasupil, kapag hindi
na tayo makakapangaral ng katotohanan ng Salita ng Dios, at ang patotoo ng mga tunay na
mananampalataya ay hindi na pahihintulutan, kung gayon ay alam na natin na ang wakas ay malapit na.
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Hindi natin dapat di mapansin sa talatang ating isinaalang-alang sa Mateo na ang ebanghelyo ay dapat
magpatuloy sa lahat ng bansa sa mundong ito bago dumating ang katapusan.  Ito’y nararapat.  Ang
ebanghelyo, sabi ni Jesus sa atin, ay ipangangaral.  Ito, ay panigurong, maipangangaral sa buong mundo
bago patahimikin ng Anticristo ang patotoo ng tunay na iglesia.  Sa madaling salita, buong kabanalang
iingatan ni Cristo ang Kanyang iglesia upang maipangaral ang ebanghelyong iyon kung saan ito
kinakailangan.  Ang ebanghelyo ay magpapatuloy ng walang hadlang.  Syempre!  Si Cristo ay binigyan ng
kapangyarihan sa langit at sa lupa.  Siya’y naghahari sa kataas-taasan sa kalangitan.  Kanyang
pinangangasiwaan ang mga pangyayari sa mundong ito.  Siya ang dakila.  At Kanyang titiyakin na ang
ebanghelyo ay patungo sa lahat ng mga bansa at tao sa mundo.

Pinangasiwaan ni Cristo ang lahat ng mga pangyayari na naganap sa kasaysayan upang mapangalagaan
ang iglesia at malayang maipangaral ang ebanghelyo.  May mga panahon ng pag-uusig nang tila ang
patotoo ng iglesia at ang pangangaral ay sinupil.  Tila baga ang simulain ni Cristo ay nawala nang mga
panahong iyon.  Tila ang tunay na iglesia ni Cristo at ang ebanghelyo ay nawalang lahat sa kasaysayan
nang mga araw bago ang Repormasyon.  Ang tunay na ebanghelyo ay sinupil.  Ngunit ang simulain ni
Cristo ay di kailanman namatay.  Ang pangangaral ng Salita ng Dios ay maluwag, upang malaya nitong
magawang muli ang kanyang layunin sa mundong ito.  Maraming mga misyonero ang namatay para sa
pagpapalaganap ng ebanghelyo.  Subalit ito’y naganap ng makapangyarihan, mabisa, para sa ikaliligtas
ng mga hinirang ng Dios.

Ang ebanghelyo, itinuturo ni Jesus sa ating teksto, ay ipangangaral sa buong mundo bilang patotoo sa
mga bansa.  Banal na pag-iingat.  Kung hindi, ay bigo sana ang iglesia.

Iyon ay nagdadala ng isang mahalagang katanungan.  Bakit?  Bakit may banal na pag-iingat ang iglesia
upang makasulong ang ebanghelyo sa buong mundo?  Bakit lubhang kailangan na ang bawat bansa at
tao sa mundong ito ay marinig ang ebanghelyo ni Jesu Cristo?  Ang kasagutan ay matatagpuan sa Juan
3:16:  “Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang
bugtong na Anak.”  Ang iglesia ni Jesu Cristo ay isang pandaigdig na iglesia.  Ito ay matatagpuan sa
buong mundo.  At mahal ng Dios ang iglesiang iyon na matatagpuan sa mundo.  Sa kadahilanang iyan,
tinitipon ni Cristo ang Kanyang bayan mula sa lahat ng panig ng mundo.  Ang bawat isa sa mga taong
hinirang ng Dios ay dapat madala sa pananampalataya at pagsisisi bago dumating si Cristo upang isama
ang iglesiang iyon sa walang hanggang kaluwalhatian.  Ang iglesia ay ang katawan ni Cristo.  Ang bawat
mananampalataya ay partikular na kasapi ng iglesiang iyon.  Iiwanan ba ni Cristo ang isa sa mga
kasaping iyon bago bumalik upang dalhin ang iglesia kasama Niya sa kaluwalhatian?  Syempre hindi!  Ang
bawat isa sa kanila ay dapat madala sa pananampalataya at pagsisisi.  

Naisasakatuparan ito ni Cristo sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo.  Hindi nais ni Cristo na
mapahamak kahit isa sa Kanyang bayan dahil sa kawalan ng pananampalataya.  Ito ang itinuturo sa atin
ng talatang II Pedro 3:9:  “Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng
pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay
mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.”

Ngayon, lubos kong nalalaman na ang katotohanan ng talatang ito ay pinilipit upang maipahayag ang
kamalian ng Arminian.  Ipinipilit ng Arminian na itinuturo ng talatang ito na hindi nais ng Dios na sinoman
sa mundong ito ay mapahamak sa kasalanan.  Ngunit sa pagpipilit ng isang talata na magsabi ng isang
bagay na hindi niya sinasabi, ang nangyayari ay ang kagandahan ng talatang iyon ay nagiging madilim. 
Ang katotohanan ng Salita ng Dios ay ninanakawan ng kanyang katiyakan at kaaliwan para sa bayan ng
Dios.
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Ang itinuturo sa atin ni Pedro sa ilang mga talatang ito ay:  Ang iglesia sa maraming siglo, mula sa
panahon ng pagpanhik ni Cristo, ay ipinangaral ang pagbabalik ni Cristo.  Subalit hindi pa dumarating si
Cristo.  Ang masamang sanlibutan ay kinukutya ang iglesia dahil hindi pa bumabalik si Cristo tulad ng
sinabi ng iglesia.  Kaya nagsisimula tayong mag-isip na ang Dios ay mapagpaliban sa pagsasakatuparan
ng Kanyang pangako, iyon ay, Siya ay mabagal sa pagtupad ng Kanyang mga pangako.  Subalit si Cristo
ay hindi mapagpaliban sa Kanyang pagbalik.  Ang orasan ng Dios ay hindi katulad ng sa atin.  Ang isang
araw sa Dios ay bilang isang libong taon, at ang isang libong taon bilang isang araw.  Hindi natin
maaaring hatulan ang Dios ayon sa oras.  Si Cristo ay nagtatagal sapagkat Siya ay nagtitiis sa atin.  Siya
ay nagtitiis sa Kanyang iglesia at Kanyang bayan.

Ito ang dahilan kung bakit si Cristo ay hindi pa bumabalik tulad ng Kanyang ipinangako.  Hindi Niya nais
na sinoman sa Kanyang mga hinirang ay mapahamak kundi ang lahat ay magsipagsisi.  Si Cristo ay hindi
pa bumabalik sapagkat dadalhin Niya muna sa pananampalataya at pagsisisi ang bawat isa sa Kanyang
mga anak.  Hindi Niya nais na sinoman, hindi kahit isa, sa Kanyang bayan ay mapahamak.

Kapag ang ebanghelyo ay humayo na sa lahat ng bansa at nadala na ang bawat hinirang sa pagsisisi at
pananampalataya,  kung gayon ay darating na ang wakas.  Wala ng dahilan upang magpatuloy ang
lumang mundong ito ng kasalanan.  Ang layunin ng Dios na luwalhatiin ang Kanyang pangalan sa
pamamagitan ng bayang iniligtas tungo sa buhay na walang hanggan ay maisasakatuparan sa wakas.

Ito ang nagbibigay din sa atin ng pangganyak, bilang isang iglesia ni Jesu Cristo.  Ang mga misyonero ay
ipinadala sa sanlibutang ito upang mangaral para sa kaligtasan ng bawat isa sa bayan ng Dios.  Anong
luwalhating tungkulin.  Anong pangganyak upang mangaral.  Tinitipon ng Dios ang Kanyang iglesia. 
Inililigtas ng Dios ang Kanyang bayan.  At kapag ang huling hinirang na banal ay nadala na sa pagsisisi at
pananampalataya, kung gayon ang pangangaral  ng ebanghelyo ay hindi na kakailanganin.

Anong mas mainam na dahilan ang mayroon upang ang iglesia ay maging abala sa mga misyon.  Ninanais
ng iglesia ang pagbalik ni Cristo.  Ipinagdarasal natin ito.  Kung gayon ay maging abala tayo sa
pangangaral ng Salita napapanahon man o hindi.  Gawin natin ito sa buong mundo dahil gagamitin ni
Cristo ang pangangaral upang mangyari ang Kanyang pagbabalik.

Tayo ay mangaral hanggang hindi na tayo makakapangaral.

____________________________________

Tayo’y manalangin.

Aming dakila at maluwalhating Dios, sumaiyong Ngalan nawa ang papuri at kaluwalhatian magpakailan
kalian man.  Tinitipon Mo ang isang bayan para sa Iyong sarili mula sa pasimula ng panahon hanggang sa
katapusan nito- ang hinirang na iglesia na pinili kay Jesu Cristo.  Pinili Mong gawin yaon sa pamamagitan
ng pangangaral ng ebanghelyo.  Kaya maging tapat nawa ang Iyong bayan upang ipahayag ang
mabuting balita ng kaligtasan sa mga makasalanan.  At malugod Ka nawa na gamitin ang pangangaral ng
ebanghelyo upang tipunin ang iyong iglesia sa pagbabalik ng aming Panginoong Jesu Cristo.  At habang
kami ay nag-aabang sa pagdating na iyon sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo, sama-sama
nawa naming idalangin bilang Iyong mga anak:    “Dumating Ka, Panginoong Jesu Cristo, oo dumating Ka
nawang madali.”  Alang-alang lamang kay Cristo idinadalangin namin ang mga bagay na ito, Amen.


