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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mateo 24:7-8

“Ang Pasimula ng Paghihirap sa Panganganak”

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Ang Mateo 24 ay nagtatala para sa atin ng tagubilin na binigay ni Jesus sa Kanyang mga alagad
noong araw ng Miyerkules sa linggo ng pasyon. Ang tagubiling ito ay binigay, bago ang paghihirap
at kamatayan ni Cristo sa krus. At dito, napakalinaw na binalangkas ni Jesus para sa Kanyang mga
alagad ang mga tanda na magpapahiwatig ng Kanyang pagbalik sa katapusan ng panahon. Pansinin
ang tanong ng mga alagad sa talatang 3: “Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay
na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating, at ng katapusan ng panahon?” Ang mga alagad ay
hindi lamang interesado kung kailan ang pagwasak ng Jerusalem. Sila rin ay tunay na interesado sa
kung ano ang kanilang natutuhan bilang mga anak: ang pagdating ni Cristo sa katapusan ng
panahon. 

Pinatungkulan ni Jesus kapuwa ang mga tanong ng mga alagad, ang paunang pagsasabi ng
pagwasak sa Jerusalem, at tulungan sila na maunawaan na ang pagwasak ay isa lamang larawan o
uri ng Kanyang pagdating sa katapusan ng panahon. Si Jesus, samakatuwid, ay nagtala ng
maraming mga tanda ng Kanyang pangalawang pagparito. Ating isasaalang-alang sa programang
ito ang una sa mga tandang ito, isang tanda na mangyayari sa mismong nilikha. Ito ay
matatagpuan para sa atin sa Mateo 24:7-8: “Sapagkat maglalaban ang mga bansa sa bansa, at ang
kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng taggutom at mga lindol sa iba’t ibang dako. Ngunit
ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang ng matinding paghihirap.” 

Sa Mateo 24:3 nagtanong sa Kanya ang mga alagad ni Cristo: “Ano ang tanda ng iyong pagdating?”
Ang tugon sa katanungang ito, ay ang iba’t ibang mga tanda sa kapitulong ito na isinalaysay ni
Jesus. Upang maunawaan ang katanungang ito, dapat maging maliwanag sa atin ang kahulugan ng
mga tanda ng pagbabalik ni Cristo.

Pagkatapos umakyat ni Cristo sa kalangitan, dalawang anghel ang nagpakita sa Kanyang mga
alagad at nagsalita ng mga salitang ito sa Mga Gawa 1:11: “Itong si Jesus na dinala sa langit mula
sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit.” Ang mga anghel na ito
nga ay nagpaalala sa atin na kung papaanong umakyat si Cristo sa langit, ay gayon din ang
Kanyang pagbabalik mula sa kalangitan. Sa panahon ng Kanyang pagdating, wawasakin ni Cristo
ang kasalukuyang makasalanang sanlibutan at aakayin ang makalangit na kaharian, kung saan ang
katuwiran ay mananahan. 

Subalit, bago ang pangalawang pagdating ni Cristo at ang katapusan ng panahon, may mga
tiyakang mga pangyayari sa sanlibutang ito na magpapakilala ng pagbabalik na yaon. Ang mga
pangyayaring ito ang magdadala sa pagsasara ng panahon kung saan tayo nabubuhay ang aktuwal
na maghahatid tungkol sa pagbabalik ni Cristo. Sa mga mananampalataya na nagbabantay sa
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pagbabalik ni Cristo, ang mga tandang ito ay magiging tagapagbalita. Ang isang tagapagbalita ay
isang bagay na magpapahiwatig at samakatuwid ay magbabalita sa pagdating ng pangyayari sa
hinaharap. Bago ang pagbabalik ni Cristo, may mga tanda na magaganap sa sanlibutang ito na
magiging panawagan, na tatawag ng ating pansin sa, pangalawang pagdating ni Cristo. Ipapahayag
nila sa atin, sila ang magiging mga tagapagbalita, na si Cristo ay dumarating. Ito ang dahilang kung
bakit ang mga alagad ay nagtanong sa mga tandang ito sa talatang 3. Sila ay interesado sa
paunang babala sa pagbabalik ni Cristo. 

Subalit mayroon pang ibang bagay tungkol sa mga tandang ito na napakahalaga para sa atin na
malaman. Ang mga tandang ito ay hindi lamang isang serye ng pagpapalaya, hindi kaugnay na mga
pangyayari na biglaan at may kaguluhan magaganap sa sanlibutang ito. Ito ay hindi tila, ang mga
tanda ay pawang di-makatuwiran at hindi magkakaugnay sa bawat isa. Maraming mga tao na
ganoon ang pananaw sa ganitong mga tanda. Sinasabi nila, “May isang tanda ng mga panahon.”
Subalit hindi nila, ng may kamalayan, pinagsasama-sama ang mga tanda sa pagtatangkang
maunawaan ang relasyon. Ang mga tandang ito sa sangnilikha, sa mga bansa, at sa iglesia,
gayonman, ay malapit at di-mahihiwalay na nakaugnay sa bawat isa. Sila ay magkakakabit sa bawat
isa. Ito ay totoo sapagkat ang mga tanda ay ang magdadala tungkol sa pagdating ni Cristo. Sila ay
hindi lamang indikasyon na si Cristo ay paparating na, kundi sila ang magdadala tungkol sa
pagdating ni Cristo. Sila ay magsisilbi sa pagbabalik ni Cristo sa mga alapaap ng kalangitan.

Ang pag-aangking ito ay hindi isang walang tibay na kuro-kuro na walang basehan sa Biblia mismo.
Sa kabiang banda, sinabi ni Jesus ang mga tanda sa mga talata na ating isinaalang-alang sa Mateo
24. Sinalita Niya ito sa talatang 8: “Datapuwa't ang lahat ng mga bagay na ito” wika Niya “ay siyang
pasimula ng kahirapan.” Pansinin. Ang mga salot at mga digmaan sa bagay ring ito, ay sinasabing
pasimula ng kahirapan. Ang mga tanda ng pagdating ni Cristo ay kahirapan.

Ngayon, marahil ito ay tila hindi ganoon kahalaga sa atin sa unang sulyap sapagkat ang salitang
“kahirapan” dito ay tila nagsasaad ng isang bagay na nagdadala ng kalungkutan. Subalit silang mga
nakabasa at nakaunawa ng King James Version sa panahong ito ay nasulat, ang salitang
“kahirapan” ay may ibang kahulugan. Ito ay may kahulugang kahirapan sa panganganak. Ang
katagang “paghihirap,” samakatuwid, ay literal na tumutukoy sa sakit ng paghilab na dinaranas ng
isang babae sa pagluluwal ng isang sanggol. Ang mga tanda ng pagdating ni Cristo ay
maihahambing sa paghilab na nagre-resulta sa aktuwal na pagpapakita ni Cristo sa wakas ng
panahon. 

Ito ay nangangailangan ng ilang pagpapaliwanag. Karamihan sa mga ina ay nauunawaan mula sa
karanasan na ang paghilab ay hindi madaling bagay. Ang paghilab, para sa maraming babae, ay
napakasakit. Ito ay masakit. Ito ang dahilan kung bakit tinawag itong paghihirap. Subalit sa oras na
ang paghilab ay unang nagpasimula, muli bilang isang pangkalahatang panuntunan, ang kirot ng
panganganak ay hindi masyadong matindi habang ang sanggol ay papalapit ng mailuwal. Habang
nagpapatuloy ang panganganak, ang paghilab ay nagiging mas matindi, ito ay humahaba at
humihirap, at ito ay lalong dumadalas. Magkagayon, ang bawat ina na manganganak ay
nalalamang, ang mga sakit ay kailangan upang maghatid sa kapanganakan ng sanggol. Bilang
resulta ng hirap sa panganganak, ang bata ay naipapanganak.

Mayroong pagkakaiba sa pagitan ng paghilab ng panganganak at, sabihin nating, sakit na
natatanggap dahil sa hiwa o isang nabaling buto. Ang isang sugat o isang basag na nabaling buto
ay sabihin na nating resulta ng isang aksidente. Hindi mo sinasadyang lumabas at ilagay mo ang
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iyong sarili sa makakasakit na paraan upang magawa mong saktan ang iyong sarili. Hindi ito rin
totoo pagdating sa hirap ng panganganak ng isang ina. Ang isang umaasang ina, habang ang
kanyang pagbubuntis ay papalapit, ay nagbabantay at naghihintay sa unang sakit ng panganganak
na magsisimula sa pagdating ng kanyang sanggol. Hindi dahil gusto niya ng paghihirap sa
panganganak. Ang panganganak ay pinangangambahan. Masakit ang manganak. Subalit ang mga
sakit na iyun ay nagsisilbing pantulak sa paglabas ng bata. Alam niya, samakatuwid, na ang hirap sa
panganganak ay palatandaan na ang lahat ay maayos, na ang lahat ay nangyayari ayon sa dapat
maganap. Kung ang mga sakit ay hindi mangyari na dapat ay nangyayari, ibig sabihin may
nangyayaring hindi tama at ang ibang mga lunas ay dapat isagawa. Subalit ang hirap sa
panganganak ay isang indikasyon na ang bata ay paparating na ayon sa inaasahan. Ang lahat ay
maayos. 

Isinasaysay ni Jesus ang Kanyang pangalawang pagdating at ang mga tanda na mauuna gamit ang
paglalarawang ito: ang kapanganakan ng isang bata ay maihahambing sa pangalawang pagdating
ni Cristo. Ang pagbabalik ni Cristo ang katapusan ng lahat ng mga bagay. Ito ang layunin, ito ang
pakay, sa lahat ng bagay. Ang hirap sa panganganak ay maihahambing sa mga tanda ng pagbabalik
ni Cristo. Ang unang mga tanda ay hindi mahirap. Hindi ito masyadong madalas. Hindi ito kasing
tindi. Maaari mo itong hindi mapansin ng hindi ka gaanong nagugulumihanan. Halos ito ay parang
normal o natural lamang na nagaganap. Subalit habang lumilipas ang panahon, ang paglitaw ay
tumitindi at nagiging mas mahirap. Hindi mo ito mababalewala. Mas nakakasakit pa ito.
Naaapektuhan nito ang maraming tao. Sila ay nagiging mas madalas. Kaya ang mga tanda ng mga
kalamidad, pagkawasak sa mundo, ay mga pasimula ng paghihirap. Subalit habang lumilipas ang
panahon, ang mga ito ay lilitaw ng mas madalas at magiging mas galit na galit at babawi ng buhay
ng maraming tao. 

Subalit ang dapat nating isaisip sa mga tanda ng pagdating ni Cristo ay ito: Ano man ang ating
nakikita bilang mga tanda ay siyang pangyayari na nagsisilbing nagdadala tungkol sa pangalawang
pagdating ni Cristo. Ang mga ito ay hirap sa panganganak na pinangangasiwaan ng ating
Panginoon sa langit na may akda ng Kanyang pagdating. Kapag ating nakikita itong mga likas na
kalamidad sa ating paligid, dapat nating malaman na ang sangnilikha, sa lahat ng kanyang
matinding galit, ay nagdadala tungkol sa pagbabalik ni Cristo. Ating isasaalang-alang kung paano sa
ilang sandal. 

Subalit mayroon isa pang katotohanan na dapat nating isaalang-alang. Sino ang nasisiyahan sa
hirap ng panganganak? Sabihin n’yo sa akin, mga ina, sino ang may ibig sa hirap ng panganganak?
Walang sinuman, siyempre. Marami sa mga tanda ng pagdating ni Cristo ay nagdadala din ng
kahirapan at sakit para sa atin. Marami sa mga tanda ay masakit. Subalit hindi tayo nakatindig na
natataranta kapag ating nakikita kung ano ang nangyayari sa paligid natin sa sangnilikhang ito o sa
mga bansa o sa iglesia na parang hindi natin nauunawaan kung ano ang nangyayari. Bagkus ating
nauunawaan na ang lahat ay maayos, ayon sa walang hanggang plano ng Dios. Ang lahat ay
nangyayari ayon sa inaasahang dapat maganap. Ang lahat ng mga tanda sa sangnilikha, sa mga
bansa, sa iglesia ay nagaganap ayon sa eksaktong plano ng Dios sa kanila. 

Sa mga nasa kawalang-pananalig wala akong nakikitang dahilan para sa iba’t ibang nangyayari sa
sangnilikhang ito at sa mga bansa. Sila, madalas, ay nagtatanong kung bakit. Subalit ang mga anak
ng liwanag ay nauunawaan ang mga pasakit. Maaaring hindi natin sila magustuhan kaysa
kaninumang iba. Tayong lahat ay nagulat noong ang Twin Tower ay bumagsak. Ang buong
sanlibutan ay huminto ng saglit noong ang Tsunami ay sumalpok sa mga dalampasigan ng
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karagatan sa India na bumawi sa daang-libong buhay ng mga tao. Hindi tayo naliligayahan sa mga
kahirapan. Subalit atin silang nauunawaan. At alam natin ito, na nakakatakot man ang mga bagay
na ito, ang lahat ay mabuti. 

Kaya gagawin nating tingnan ng malapitan ang isa sa mga hirap sa panganganak na indikasyon ng
pagbabalik ni Cristo. Ang talatang 7 ay nagsasalita ng dalawa sa mga ito. Subalit ating bibigyan ng
tuon ang isa lamang sa palatuntunan ito. Sa talatang 7 sinabi ni Jesus sa atin, “magkakagutom at
lilindol sa iba't ibang [ibig sabihin nito sa iba’t ibang] dako.”

Ang mga salitang ginamit dito ay pamilyar. Ang taggutom ay kapagmay kakulangan sa ulan, at ang
bawat bagay ay tuyo, at ang lupain ay bigong makapagbigay ng sapat na gulay para sa mga tao at
mga alagang hayop upang makain. Bilang resulta, may matinding gutom at malnutrisyon. Ang
salitang salot ay isang medyo malawak na gamit ng salita. Ito ay tumutukoy sa pagliligalig ng
sangnilikha. Tumutukoy ito sa pangyayari tulad ng sobrang pagpatak ng ulan na dahilan ng
pagbaha. Ito ay tumutukoy sa mga bagyo o buhawi. Kasama na ang kagaya nito, marahil, malakas
na ihip ng hangin o apoy at ang lahat ng iba pang kalamidad na nagpapagalit sa sanlibutan.
Pagkatapos nariyan ang salitang lindol, na siyang eksaktong tinutukoy, ang pagyanig ng mundo. 

Ang tatlong sama-samang kaisipang ito lahat ay mga nais na ituro tayo sa lahat ng mga kalamidad
na nangyayari sa mabangis na sangnilikha. Ang mga kalungkutan, mga kalamidad ng mundo, ay
ang mga pasimula ng mga kahirapan. Ang mga ito ang simula ng paghihirap na tatama. Ang mga
ito ay matagal nang nasa paligid simula pa noong pasimula ng sanlibutang ito. Ang mga ito ay hindi
na bago sa atin. Sa mga henerasyon ay mayroong ganitong kalamidad sa sangnilikha nakapalibot sa
atin.

Paano sila magiging tanda sa pagdating ni Cristo? Una sa lahat, tulad ng paghihirap sa
panganganak, ang mga ito ay titindi sa kalakasan at sa kadalasan habang papalapit ang pagbabalik
ni Cristo. Hindi ba ito totoo? Sa palagay ko marami sa atin na mga medyo matanda na ay
magsasabing ang mga kalamidad na ating naririnig na nangyayari sa ating sanlibutan ngayon ay
lumalabas ng madalas kaysa noong mga bata pa tayo. Siguro ay dahil ito sa media o mga balita.
Subalit madalas nating marinig ang mga kalungkutan na nagaganap sa ating sanlibutan. Tila ang
mga kalamidad na ito ay mas matindi, din, parami ng parami ang naaapektuhang mga kaanib ng
sangkatauhan habang ang sanlibutan ay nagiging mas marami. 

Subalit ito ay isa lang sa sangkap ng mga tandang ito sa sangnilikha. Ang iba ay ito. Nagdadala sila
para sa pagbabalik ni Cristo. Upang ating maunawaan ito, kailangan nating maunawaan ang
sangnilikha sa kanyang relasyon sa tao. Mayroon hindi maihihiwalay na relasyon ang sangnilikhang
ito sa tao, kung iyong iisipin. Si Adan ay hindi nilikha hanggang sa ang lahat sa sangnilikha ay
unang nabuo. Pagkatapos kinuha ng Dios si Adan at inilagay sa Hardin ng Eden upang mangalaga
sa sangnilikhang ito at upang pagyamanin ito. Ito ang utos kay Adan: ang pangalagaan ang lahat
ng sangnilikha sa mundo sa paglilingkod sa kanyang Manlilikha. 

Subalit ang buhay na ito ng labis na ligaya at kasiyahan sa mundong ito ay hindi magtatagal. Noong
si Adan at Eba ay mahulog sa kasalanan, ang buong sangnilikha ay isinumpa alang-alang kay Adan.
Ang maka-mundong sangnilikha ay napasailalim sa kawalang-halaga, kahunghagan, at ang
kasalanan dahil sa nagawa ng tao. Noon pa mang araw ang sangnilikha ay hindi nakikipagtulungan
sa tao. Gayundin, kahit ang tao ay nananatiling tinawag ng Dios upang gamitin ang sangnilikha sa
pagliilngkod sa kanyang Panginoon, ang tao ay inabuso ito. At ang sangnilikha ay dumadaing dahil
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sa pang-aabuso ng tao at sa ilalim ng sumpa ng kasalanan. Ang resulta, ang sangnilikha ay
tumutugon minsan na may paghihiganti – pinakakawalan ang kanyang galit sa tao: masungit na
panahon, salungatang disenyo ng hangin. O, sa isaang banda, ang langit na kulay asul at ang
nakakapasong araw ng ilang araw at mga buwan at, sa ibang pagkakataon, ilang mga taon. 

Tayo ay pinagwikaan sa ganitong daing ng sangnilikha sa Mga Taga Roma 8:22: “Sapagka't
nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama
natin hanggang ngayon.” Sinasabi sa atin ni Pablo na ito ay tunay sa sangnilikha dahil sa kasalanan
ng tao. Sa talatang 20 ng Mga Taga Roma 8 ating mababasa: “Sapagka't ang buong nilalang ay
nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kaniyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa
kaniya, sa pagasa.” Subalit ang malaking interes ay kung ano ang isinulat ni Pablo sa talatang 21:
“Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang
maluwalhati ng mga anak ng Dios.” Ang sangnilikha ay naghihintay na makalaya mula sa sumpang
ito.

Kailan ito magaganap? Sa panahon ng pagbabalik ni Cristo at sa wakas ng sanlibutang ito!
Pagkatapos itong kasalukuyang sangnilikha, na nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan, ay wawasakin
at papalitan ng isang bagong lupa, na kamasa ang bagong langit, ay bubuo ng dakila at
maluwalhating kaharian kung saan ang bayan ng Dios ay mananahan magpakailanman.

Habang sumusulong ang panahon, samakatuwid, ang sangnilikha ay tumatanda, tulad mo at tulad
ko. Habang ito ay tumatanda, ang batas ng kalikasan na humahawak dito ay magpapasimulang
lumuwag. At magkakaroon ng paglago ng taggutom, mga bagyo, at mga lindol kasama na ang
lahat ng likas na mga kalamidad. At ito ang magsisilbi upang dalhin ang pagdating ni Cristo.

Bantayan ang mga tanda sa sangnilikha. Bantayan mo kung paano sila sumulong. Habang sila ay
lumalakas, nalalaman mo na ang katapusan ng panahon ay dumarating ng mabilis. Paano ang
kalikasan ay makikilahok sa huling araw ng pagdating NIya? Sinabi sa atin ni Jesus sa Mateo 24:29,
“Datapuwa't karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang
araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kaniyang liwanag, at mangalalaglag ang mga bituin
mula sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit.” Gagamitin ni Cristo ang
maka-mundong sangnilikha upang wasakin at parusahan ang makasalanan at hindi
mananampalataya. Gagamitin NIya ito upang dalhin ang Kanyang kaharian ng kaluwalhatian at
katuwiran. Kanyang gagamitin ito upang magdala tungkol sa malaki at maluwalhating pagbabago
na dapat mangyari upang tayo ay makapasok sa bagong sangnilikha. 

Kaya ang mga taggutom, salot, at mga lindol ay ginagamit ng Dios upang dalhin ang pagbabalik ni
Cristo. At, samakatuwid, magsisilbi itong mga tanda para bantayan natin.

Nagugulahan ka? Oo. Tulad sa ating nasabi, ang mabuhay sa gitna ng mga kagulumihanang ito sa
sangnilikha ay hindi kaaya-ayang bagay. Subalit ibinibigay din ni Jesus sa atin din ang mga salitang
pampalakas- loob. Sa talatang 6 dito sa Mateo 24 sinasabi ni Jesus, “Ingatan ninyo na huwag
kayong magulumihanan.” Ano ang kailangan talaga ng ina o nais na tiisin ang mga sakit sa
panganganak? Sino ang may nais na dumaan sa lahat ng ito? Subalit nakakaya ng ina ang mga
kahirapang ito dahil nalalaman niya na sa pamamagitan ng kahirapan ay maipapanganak ang
kanyang anak. Nalalaman natin na sa pamamagitan ng mga pangyayaring ito ng kalikasan ay ang
pagdating ni Cristo. At kahit ang ina ay nakakalimutan ang kanyang mga kirot dahil sa kagalakan na
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makita ang kanyang anak, gayon din ating makakalimutan ang lahat ng mga kahirapan ng
kasalukuyang buhay sa kagalakang makita ang pagbabalik ni Cristo. 

Iyan ang dahil kung bakit sinasabi ni Cristo, “Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan.”
Hindi tayo dapat matakot. Hindi dapat tayo maguluhan.  Ang ganitong mga kahirapan sa
sangnilikha ay hindi dapat magpuno sa atin ng kawalang-pag-asa. Si Cristo ay darating. Ang Dios
ang may kontrol. Kanyang pinapangasiwaan ang bawat bagay upang maganap ang kaligtasan ng
Kanyang iglesia. 

At doon natin matatagpuan ang ating kaaliwan. Ang ating pag-asa ay maisasaisip, bayan ng Dios.
Ginaganap ni Cristo ang Kanyang pangako sa atin. Kanyang tinitiyak ng paulit-ulit sa mga tanda na
ating nakikita. Ang ating nakikita sa sangnilikha ay ang pasimula ng mga kahirapan. Tayo ay
nakatingin sa malayo na may pag-asa sa wakas ng kasalukuyang sanlibutan, kung saan ang bagong
langit at ang bagong lupa ay naghihintay sa atin. Doon, wala nang kasalanan at wala nang sumpa
ng kasalanan. Kaya tayo, na may ulong nakatingala, ay naghihintay sa pagbabalik ni Cristo. 

____________________________________

Tayo’y manalangin.

Ama naming sa langit, nalalaman naming ang mga tanda ng pagdating ng aming Panginoong Jesu
Cristo ay hindi palaging kaaya-aya. At gayonman, kapag aming minamasdan ang mga ito aming
nakikita ang Kanyang pagbabalik. At kami ay nabibigyan ng pag-asa dahil aming nalalaman na Siya
ay babalik. Ang mga ito ay ang indikasyon para sa amin na Siya ay babalik. At kami ay nakatingin
sa malayo na may pag-asa na maghahatid ng bagong langit at bagong lupa kung saan ang
katuwiran ay mananahan. Kayo po ang magpalakas sa aming pananampalataya at loobin mo na
pangunahan kami sa daang patungo sa buhay na walang hanggan. Alang-alang kay Jesus kami
dumadalangin, Amen.


