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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

I Tesalonica 5:1-6

"Nagbabantay sa Pagbabalik ni Cristo”

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Sa nakaraan nating pagsasahimpapawid isinaalang-alang natin ang kaginhawahan na mayroon tayo
kaugnay sa ikalawang pagbabalik ni Cristo.  Isinaalang-alang natin noon ang pagkakasunud-sunod ng mga
pangyayari na magaganap sa araw na iyon kapag si Cristo ay bumalik.  Tinalakay din natin, kaugnay diyan,
ang muling pagkabuhay ng bayan ng Dios sa wakas ng panahon.

Subalit mayroon pang kailangang sabihin tungkol doon sa pagdating ni Jesu Cristo.  Kailan Siya darating?
 Iyan din ang tanong na kinakaharap ng bayan ng Dios.  At pinatutungkulan iyan ni apostol Pablo sa I
Tesalonica 5:1-6.  Doon ay mababasa natin:  “Mga kapatid, tungkol sa oras at mga panahon, hindi na
kailangang mayroong isulat pa sa inyo.  Sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang araw ng
Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi.  Kapag sinasabi nila, Kapayapaan at katiwasayan,
kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaing
nagdadalang-tao, at walang makakatakas!  Ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman, upang sa
araw na iyon ay mabigla kayong gaya sa magnanakaw.  Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng
liwanag at mga anak ng araw; tayo'y hindi ng gabi ni ng kadiliman man.  Kaya nga, huwag tayong matulog
gaya ng mga iba, kundi tayo'y manatiling handa at magpakatino.”

Kailan babalik si Cristo?  Iyan talaga ang nasa puso ng mga talatang ito na nasa harapan natin ngayon.
Si Cristo ay muling darating gaya ng Kanyang ipinangako.  Subalit kailan darating si Cristo?  At iyan ang
nauukol na tanong.  Kasasabi pa lang ni Pablo sa mga banal sa Tesalonica ang tungkol sa kanilang
pagiging buhay at natitira sa pagdating ni Cristo.  Ibig bang sabihin nito na si Cristo ay darating sa
kanilang panahon?  Malinaw na hindi.  Masasabi ba natin na si Cristo ay darating sa ating panahon?
Masasabi ba natin na si Cristo ay darating sa panahon ng ating mga anak o sa kanilang mga anak?  “Mga
kapatid, tungkol sa oras at mga panahon, hindi na kailangang mayroong isulat pa sa inyo.  Sapagkat kayo
rin ang lubos na nakakaalam na ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi.”
Sa pamamagitan nito, si Pablo, sa mga talata ng sitas na ito, ay nagpapatuloy sa pagbibigay sa atin ng
pagtuturo tungkol sa oras ng pagpapakita ni Cristo, at kasama nito, nagbibigay siya ng praktikal na
pagtuturo tungkol sa pangangailangan nating magbantay ngayon sa pagdating na iyon ni Cristo.   

Ang may-ari ng bahay at ang kanyang asawa ay handa nang humiga upang matulog.  Iyon ay gabi.
Madilim na sa labas.  At kailangan nilang bumangon muli sa umaga upang magsimula ng panibago sa
pagpapagal nila buong araw.  Nakagawian na ng may-ari ng bahay na siyasatin ang mga pintuan ng bahay
upang tingnan kung ang lahat ay nakasarang mabuti at, may tiwalang ang bahay ay tiwasay sa gabing
iyon, siya ay magpapahinga na.  Siya ay tiyak na ang kanyang bahay ay tiwasay, hihiga siya at iniisip sa
kanyang sarili, “Kapayapaan at katiwasayan,” at matutulog na siya ng mahimbing na mahimbing.  Subalit
sa isang sandali sa gabi, habang ang may-ari ng bahay at ang kanyang asawa ay natutulog ng mahimbing,
isang magnanakaw ang pumasok sa bahay ng lalaki at ninakaw ang lahat ng ari-arian ng may-ari ng
bahay.  Alam na alam nitong magnanakaw ang kanyang gawain.  Mabilis siyang dumating, di-inaasahan,
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at biglaan.  Sino ang mag-iisip na layunin niyang nakawan nang gabing iyon ang bahay ng may-ari?
Tiyakan, ang sinasabi ni Jesus sa atin sa Mateo 24:43 ay totoo.  “Ngunit unawain ninyo ito, na kung
nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, magpupuyat
sana siya at hindi niya hahayaang pasukin ang kanyang bahay.”  

Ngunit sino ang makakaalam na ang magnanakaw ay darating?  At sino ang makakaalam kung anong
bahagi ng gabi siya darating?  Kaya ang may-ari ng bahay ay nahuling di-namamalayan.  Hindi siya
nagbabantay.  Hindi siya handa.  Siya ay natutulog, at nawala ang lahat ng mayroon siya.  Gayon ang
pagdating ng magnanakaw.  Umaasa siya sa bahagi ng pagkabigla, dumarating siya kapag hindi siya
inaasahan, bumababa siya sa bahay ng biglaan at mabilis.  Ang may-ari ng bahay ay hindi lamang handa
upang hindi siya manakawan.  Ang magnanakaw ay nabibigo lamang sa kanyang pagtatangka kung ang
may-ari ng bahay ay nabigyang-babala at handa.   

Ngayon saanman sa Biblia ay ginagamit ang ganitong larawan upang isalarawan ang pagdating ni Jesu
Cristo.  Kaya ganito rin ang sitas na ating isinasaalang-alang ngayon.  Sa talatang 2 ay mababasa:
“Sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng
magnanakaw sa gabi.”  At sa kabuuan ng mga talatang ito, ang larawan ding ito ay ginagamit upang
turuan tayo tungkol sa pagbabalik ni Cristo.  Ang Kanyang pagdating ay gaya ng sa isang magnanakaw.

Gamitin natin ang larawang ito sa pagdating ni Cristo.  Ang malinaw na kahulugan dito ay:  Ang pagdating
ni Cristo sa wakas ng panahon ay magiging mabilis, biglaan, at di-inaasahan.  Ito ay totoo, una sa lahat,
mula sa pananaw mismo ng makasalanang sanlibutan.  Ang sanlibutang ito ay makakatulog, tulad ng
may-ari ng bahay.  Sinasabi sa atin ni Jesus na, tulad ng mga araw ni Noe, gayundin ang wakas ng
panahon, ang mga tao ay magpapatuloy sa kanilang buhay na tila ang sanlibutang ito ay hindi
magwawakas, kusang walang alam sa pagdating ni Cristo.  Sila'y kumakain at umiinom, at nag-aasawa
at pinag-aasawa.  Ang buhay ay magpapatuloy gaya ng dati.  Mula sa espiritual na pananaw,
samakatuwid, ang sanlibutang ito ay makakatulog, panatag at tiyak.  Sasabihin nila sa kanilang sarili,
“Kapayapaan at katiwasayan.”  At, yamang mahimbing na natutulog mula sa espiritual na pananaw, ang
sanlibutang ito ay hindi magiging handa para, o kahit aasa, sa pagdating ni Jesu Cristo.  Ito ang dahilan
kung bakit ang pagdating ni Cristo ay magiging mabilis at di-inaasahan.  

Kung ang pag-uusapan ay ang tiyak na sandali ng pagdating ni Cristo, masasabi natin na darating Siya
sa sandaling, hindi Siya inaasahan, ng sanlibutan.

Ang kaisipang ito ay sinusuportahan ng isa pang larawan na ginamit ni Pablo sa talatang 3:  “Kapag
sinasabi nila, Kapayapaan at katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya
ng pagdaramdam sa panganganak ng babaing nagdadalang-tao, at walang makakatakas!”   Makikita natin
doon ang isang babaeng nagdaramdam, isang babae na manganganak na.  At ang kaisipan ay biglaan,
walang pahiwatig, yaong unang mahirap na paghilab.  Sa simula pa ay inaasahan na ng babae ang
kanyang sanggol.   Alam niyang ito ay malapit na.  Ngunit hindi niya alam kung kailan tatama ang tiyak
na sandali na maipapanganak niya ang kanyang sanggol.  Ito’y biglang darating at di-inaasahan.

Gayundin ang pagdating ni Cristo.  Darating Siya kapag ang sanlibutang ito ay naniniwalang “nakita na
nila ang kanilang daan,”na nakita na nila ang sagot sa lahat nilang karamdaman at mga problema sa
lipunan.  Si Cristo ay darating kapag ang kaharian ng tao dito sa sanlibutan ay nahikayat nang ito ay nasa
hangganan na ng pagtatatag sa kanyang sarili, at wala ang Dios.  Sa panahon na hindi maunawaan ng
tao, sa panahon na walang tao ang makakaalam o makakahula, si Cristo ay darating.  At ang pagdating
na iyon ay hindi tahimik, sa pag-agaw.  Ito ay pagdating na may mga sigaw at mga trumpeta tungo sa
pagkalipol ng masasama sa sanlibutang ito.
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Ngayon mahalaga para sa atin na maunawaan kung bakit ginagawa ni Pablo ang puntong ito bago siya
magpatuloy.  Mayroong pagkakamali tungkol sa pagdating ni Cristo na nananaig dito sa iglesia sa
Tesalonica.  Ilan sa mga banal doon ay naniniwalang si Cristo ay darating sa kanilang panahon.  Sa
katunayan, ang ilan sa kanila ay tumigil na sa pagtatrabaho at naghihintay nang walang ginagawa sa
pagbabalik ni Cristo.  Ang itinuturo dito ay upang labanan ang pagkakamali ng mga nag-iisip na alam nila
kung kailan babalik si Cristo.  Pansinin kung paano sinimulan ni Pablo ang kapitulong ito:  “Mga kapatid,
tungkol sa oras at mga panahon, hindi na kailangang mayroong isulat pa sa inyo.  Sapagkat kayo rin ang
lubos na nakakaalam na ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi.”  Sinasabi
ni Pablo, hindi ko na talaga kailangang isulat sa inyo ang tungkol sa oras ng pagbabalik ni Cristo dahil alam
na alam na ninyo ito.  At ang nalalaman ninyo mula sa pangangaral ko, at sa pamamagitan ng pangangaral
ng iba pang mga apostol, at sa pamamagitan ng mga salita mismo ni Cristo, ay ang araw ngang iyon ay
darating gaya ng magnanakaw sa gabi.  Walang taong nakakaalam kung kailan darating ang araw na iyon.
Hindi kayo maaaring umupo dito at hulaan ang tungkol sa partikular na oras ng pagbabalik ni Cristo.  Hindi
ninyo mahuhulaan na si Cristo ay darating sa taong ito o sa susunod na taon o maging sa panahon natin.
Hindi kayo maaaring umupo na lamang nang walang ginagawa at hulaan na ito ay sa ilang linggo na lang
o ilang buwan na lang at si Cristo ay narito na.  Hindi ninyo gawain na hulaan ang oras na iyon.  Siya ay
darating gaya ng magnanakaw.  Iyan lamang ang inihayag sa inyo ni Cristo mismo.  Walang sinuman ang
nakakaalam ng oras ng pagbabalik ni Cristo, kung paanong walang tao ang nakakaalam ng oras na
darating ang magnanakaw upang nakawan ang kanyang bahay, at kung paanong walang babae ang
nakakaalam kung kailan tatama ang unang paghilab upang mailabas ang kanyang sanggol.  Huwag kayong
magpalagay, huwag kayong magtantya, huwag kayong makinig sa mga hula ng tao.  Sinasabi sa atin ni
Cristo na hindi natin malalaman kung kailan Siya darating.  Siya ay darating gaya ng magnanakaw sa gabi.

Subalit, yamang naitatag na ang katotohanang ito, si Pablo ay nagpatuloy sa pagsasabi sa talatang 4 na:
“Ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman, upang sa araw na iyon ay mabigla kayong gaya sa
magnanakaw.”  Ngayon iyan ay kapansin-pansin.  Sinasabi sa atin ni Pablo, matapos niyang sabihin na
si Cristo ay darating gaya ng magnanakaw, na ang pagdating ni Cristo ay hindi dapat makabigla sa atin
gaya sa magnanakaw sa gabi.  Walang salungatan na matatagpuan dito.  Si Cristo ay tunay na darating
sa oras na walang sinumang nakakaalam.  Kasabay nito, gayunman, tayo ang mga dapat maging handa
sa Kanyang pagdating.  Alam natin na Siya ay darating.  Hindi man natin alam kung kailan talaga.
Maaaring hindi natin alam kung anong oras ng gabi Siya darating.  Ngunit, gayunpaman, alam natin na
darating Siya.  At, dahil alam natin, magiging handa tayo para sa Kanya, kahit mangahulugan ito na uupo
tayong gising at magbabantay ng buong magdamag, na talaga namang tinawag tayo upang gawin.
Maaaring hindi natin alam sa anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, ngunit darating siya.  At hindi
tayo gaya ng masamang sanlibutan na natutulog sa kanilang kawalang-pananampalataya.  Tayo ay
mauupo roon na gising at nagbabantay kay Cristo, upang hindi Niya tayo maabutang hindi nakahanda.

At lahat nang ito ay totoo dahil ganap nating nalalaman na si Cristo ay darating.  Hindi natin dapat
kaligtaan ang ganap nating kaalaman sa pagbabalik ni Cristo na sinasabi ni Pablo dito sa talatang 2.  Hindi
lamang ito kaalaman tungkol sa ilang katunayan ng pagdating ni Cristo.  Hindi ito isang uri ng pagtataya
na ginawa natin sa ating sarili na si Cristo ay muling darating.  Ito ay isang ganap na pagkaalam.  Ito ay
pagkaalam ng pananampalataya, kaalaman sa pagdating ni Cristo na wala sa mga tao dito sa sanlibutan.
Kapag ang taong masama ay binalaan at tinuruan tungkol sa mabilis at biglaang pagbabalik ni Cristo, hindi
siya naniniwala.  Ang kanyang pangangatwiran ay binulag ng kawalang-pananampalataya.  Alam niya at
gayunman ay hindi niya nalalaman na si Cristo ay muling darating.  Alam niya ang tungkol dito subalit hindi
niya ito pinaniniwalaan.  At dahil din diyan, si Cristo ay darating doon sa taong di-sumasampalataya nang
biglaan at di-inaasahan.  Sa gayon ay mabibigla siya sa pagdating ni Cristo sa biglaang pagkalipol.  

Ngunit ikaw at ako ay pinagkalooban ng ganap na kaalaman na si Cristo ay darating.  Alam natin na Siya
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ay darating di-magtatagal at biglaan.  At tayo, ay tiyak, na naniniwala dito.  Kung minsan, maaari tayong
mapagod.  Kung minsan, maaari tayong maging hindi gaanong alisto.  Ngunit ganap nating nalalaman na
si Cristo ay darating at kailangan nating magbantay.  

Yaong pinagpalang katotohanan na binibigyang-diin ni Pablo sa talatang 5:  “Sapagkat kayong lahat ay
pawang mga anak ng liwanag at mga anak ng araw; tayo'y hindi ng gabi ni ng kadiliman man.”  Tayo ay
mga anak ng liwanag.  Ah, tayo nang minsan ay naging mga anak ng kadiliman, nawala sa ating
kawalang-pananampalataya.  Totoo, nahawakan ng kasalanan ang ating mga puso.  Ang ating mga puso
at isipan ay naging madilim sa katotohanang ito.  Namuhay tayo sa gabi ng kasalanan.  Hindi natin
malalaman, ni ninasa man nating malaman, ang tungkol sa Dios at sa mga bagay ng kaharian ng langit.
Ang mga oras at mga panahon ay hindi natin malalaman dahil hindi sila inihayag ng Dios sa atin.  Iyan ay
totoo sa di-mabilang na karamihan ng tao ngayon.  Ang ating mundo ay nawawala sa kadiliman ng
kasalanan at kawalang-pananampalataya.  Ang mga ito ang mga anak ng gabi na tinutukoy sa ating
teksto, ang mga natitisod pa rin sa kanilang kawalang-pananampalataya.  

Ngunit ang Dios ay naging mapagbiyaya, hindi ba?  Pinatutunayan pa rin Niya sa mga puso at mga buhay
ng tao ngayon na Siya ay mapagbiyayang Dios, dahil mapagbiyaya Niyang ibinuhos sa ating mga puso ang
liwanag ng kaligtasan.  Ipinasan Niya ang kabigatan ng kasalanan at kawalang-pananampalataya sa mga
balikat ni Cristo.  At dinala ni Cristo ang kabigatan ng ating kasalanan sa krus.  Natamo Niya doon, para
sa bayan ng Dios, ang kaloob ng pananampalataya.  Kabilang sa pananampalatayang iyon ay ang tiyak
na kaalaman na si Cristo ay babalik gaya ng magnanakaw sa gabi.  At nagbabantay tayo para sa Kanya.
Alam natin na ang oras ng pagbabalik ni Cristo ay palapit na nang palapit.  Tayo ay kinakabahan, tayo ay
nag-aalala, sa ating pag-asam na di magtatagal ang magnanakaw ay magpapakita, at hindi natin dapat
hayaan ang ating sarili na hindi handa kapag pinasok ang ating tahanan.

Paano natin masasabi na ang pagdating ni Cristo ay napakalapit na?  Dahil alam natin ang oras at mga
panahon.  Inihayag sa atin ng Dios ang oras at mga panahon.  Ang oras – ang katawagang Griyego na
isinaling “oras” dito sa talatang 1 ay ang salitang ginagamit natin sa pagkakaayos o pagkakasunud-sunod.
Kapag ginamit natin ang katawagang iyon, sa sarili nating wika, ito ay tumutukoy sa pagkakasunud-sunod
ng mga pangyayari na nangyayari sa panahon.  Kapag  inilagay natin ang isang bagay sa sunud-sunod
na panahon, halimbawa, inilalagay natin ito sa pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari kung saan ito ay
naganap.  Ang ibig sabihin ng teksto natin dito, kung gayon, ay pinagkalooban tayong ganap na malaman
ang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari na naganap sa kasaysayan at paglago nitong sanlibutan.
Pinagkalooban tayo ng kaalaman at pagkaunawa sa sunud-sunod na pangyayari na naganap sa
kasaysayan.  Alam natin na ang buong kasaysayan ay isinaayos ng Dios mula sa walang hangan.  Alam
natin na isinaayos ng Dios ang lahat ng bagay sa gayong paraan na, sa pamamagitan nila, ang kaligtasan
ng iglesia ay maisasagawa at luluwalhatiin ng Dios ang Kanyang pangalan.  Nilikha Niya ang lahat ng mga
bagay sa dahilang iyon.  Ang tao ay nahulog sa kasalanan sa dahilang iyon.  Si Cristo ay pumarito sa
dahilang iyon.  Ang iglesia ay ipinagtatanggol, ginagabayan, at pinangangalagaan sa dahilang iyon.   At
ang wakas ng sanlibutan ay darating sa dahilang iyon.  Bawat pangyayari sa nilikha at kasaysayan ay
patungo doon sa ganap na wakas.  Ipinagkaloob sa atin na malaman ang oras.  

At pinagkalooban tayong malaman ang mga panahon.  Ang katawagan ay tumutukoy sa isang tiyak na
takdang oras ng panahon.  Alam natin ang iba’t ibang nakatakdang oras ng panahon sa sanlibutang ito.
 Alam natin ang oras bago ang dilubyo sa sanlibutan, iyon ay, ang sanlibutan bago ang Baha.  Alam natin
ang oras mula sa Baha hanggang sa pagkakatatag ng bansang iyon at ng kaharian ng Israel.  Alam natin
ang oras ng panahon mula sa pagkakatatag ng Israel hanggang sa pagdating ni Jesu Cristo.  Alam natin
ang oras o ang panahon sa kasaysayan ng bagong dispensasyon, iyon ay, nang umakyat si Cristo sa langit
at kapag muli Siyang dumating sa wakas ng panahon.  At alam din natin kung ano ang nagpapahiwatig
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sa pagwawakas doon sa panghuling oras ng panahon.  Babantayan natin ang mga tanda na
nagpapahiwatig na itong oras ng panahon sa orasan ng pagkakasunud-sunod ng Dios ay nalalapit na.  

Ang Biblia ay nagbibigay ng mga tanda saanman na nagtuturo sa atin sa nalalapit na pagbabalik ni Cristo.
Ipinagkaloob sa atin na malaman kung ano ang mangyayari sa kasaysayan bago ang pagbabalik ni Cristo.
Inihahayag ng Biblia ang mga tandang iyon sa atin.  Nakikita natin ang mga tandang iyon sa paglikha.
Nakikita natin ang mga tandang iyon sa paglago ng mga bansa.  Nakikita natin ang mga tandang iyon sa
iglesia.  Ipinakikita ng Salita ng Dios sa iyo at sa akin ang mangyayari.  At binabantayan natin ang mga
tandang ito habang sila ay lumalago sa paglikha at sa mga bansa upang maging handa tayo sa pagdating
ni Jesu Cristo.

Kaugnay nito, huwag nating kalimutan ang utos na natanggap din natin sa talatang 6:  “Kaya nga, huwag
tayong matulog gaya ng mga iba, kundi tayo'y manatiling handa at magpakatino.”  Ang utos na iyon ay
batay sa kaalaman natin sa pagdating ni Cristo.  Ito ay batay sa katotohanang alam natin na Siya ay
biglang darating at di-inaasahan, sa oras na walang taong nakakaalam.  At ang utos na iyon ay ito:
“Huwag kayong matulog at huwag maglasing, kundi maging handa at magpakatino.  Laging maging
handa, sapagkat hindi natin nalalaman ang oras sa gabi kung kailan lilitaw ang magnanakaw.  Maupo at
magbantay.  Bawat oras ng gabi.”

Ah, ang mismong kamalian ng mga nagnanais na hulaan ang tiyak na oras ng pagdating ni Cristo ay
inilantad sa mga talatang ito.  Kung alam kong darating ang magnanakaw ng ika-4:00 ng umaga, kung
gayon ay hindi na ako dapat mag-alala buong gabi, maging handa lamang ako sa partikular na oras na
iyon para sa kanya.  Kung alam ko lamang ang tiyak na oras ng paglabas ng aking anak, gaya ng iba
ngayon syempre, kung gayon ay hindi na ako kailangang mag-alala tungkol sa mga sakit ng paghilab
hanggang sa partikular na oras na iyon.  Kung alam ko ang tiyak na taon, buwan, araw, at oras ng
pagbabalik ni Cristo, kung gayon ay wala na akong dahilan upang magbantay ngayon.  Ang gagawin ko
na lang ay maupo at maghintay hanggang sa oras na iyon, at pagkatapos, nagmamadali kong ihahanda
ang aking sarili upang ako ay maging handa.  Hindi na kailangang ihanda ang sarili ko ngayon, bawat
araw.  Kaya nga hindi inihayag ni Cristo, saanman, ang tiyak na oras ng Kanyang pagdating.  Ayaw Niyang
malaman natin.  At ayaw Niyang malaman natin, upang ngayon din, sa araw na ito, at bukas, at bawat
araw ng ating buhay, ay maihanda natin ang ating sarili sa Kanyang pagdating.  Nais Niyang mamuhay
tayo bawat araw ng ating buhay na tila si Cristo ay darating na bukas.  Lagi tayong dapat maging handa.
Lagi dapat nating inaasahan ang Kanyang pagbabalik – at iyan, ay upang lumakad tayo ng buhay na banal
dito sa sanlibutan.

Dapat tayong magpakatino, hindi lasing sa mga kasiyahan ng sanlibutang ito at ng mga kalayawan ng
sanlibutang ito.  Ang mga isip natin ay dapat maging malinaw at maliwanag.  Ang espiritual nating
pandamdam ay dapat na matalas upang mabantayan natin ang mga tanda sa paligid natin at mabasa sila
ng tama, upang maunawaan ang pagdating ni Cristo.  Ang mga buhay natin ay dapat mapuno ng mga
espiritual na alalahanin.  Araw-araw dapat tayong maging abala sa pag-aaral ng Salita ng Dios.  Dapat
tayong maging abala sa pagsamba at pananalangin.  Lahat nang iyan ay naghahanda sa atin upang
maging matino at maging malinaw ang ating paningin.  Kaya tayo ay magbabantay.  Tayo ay tatayo sa
mga huling panahon na ito na bukas na bukas ang mga mata, maghihintay tayo araw-araw, buong araw.

Ang magnanakaw ay darating.  Handa ka bang salubungin siya kapag siya ay dumating?  Kung ang
may-ari ng bahay ay handa, hindi siya mahuhuling di-namamalayan ang magnanakaw.  Ikaw ba’y handa
sa pagdating ni Cristo?  Maaari ba Siyang dumating bukas at ikaw ay handa nang salubungin ang iyong
Panginoon?  Magbantay.  Siya ay darating.  Maghanda.  Sa gayon tayo ay magiging handa sa pagdating
ni Jesus.
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___________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po at inihayag Mo sa amin ang oras at mga panahon, at maaari naming makita sa
pamamagitan ng mga tanda sa paligid namin ang pagdating ni Cristo.  Hindi namin alam kung kailan.
Dalangin namin kung gayon na tuturuan Mo kaming maging masikap sa paghahanda sa aming sarili sa
pagdating ng aming Panginoon at Tagapagligtas, namumuhay sa kabanalan sa Iyong harapan.  Kung kami
ay magkamali at mabigo sa daan ng buhay at manghina sa pagbabantay, dalangin namin, patawarin Mo
kami.  Kundi ihanda Mo kami sa pamamagitan ng Iyong Espiritu at biyaya, upang hintayin namin ang
pagbabalik ni Cristo.  Sa Kanyang pangalan aming dalangin, Amen.


