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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

“Magbabantay Sa Pagbabalik ni Cristo”

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Ang bahaging sipi na ating isasaalang-alang ngayon ay ang paksa ng mga tanda ma maliwanag na
nagpapakita ng pangalawang pagparito ni Jesu Cristo. Ginawa ito sa pamamagitan ng pagtuturo sa
atin na magbantay sa pangalawang pagbabalik ni Cristo. Ating nabasa sa I Mga Taga Tesalonica 5:1-6,
“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
iba, kundi tayo’y manatiling handa at magpakatino.” 

Ang ibang mga Kasulatan ay nag-uutos din sa mga anak ng Dios na magbantay at maghanda sa
mabilis na pagparito ng ating Tagapagligtas na Siyang maghahatid ng katapusan ng sanlibutan at
magpapasimula ng makalangit na kaharian. 

Ang pagbabantay na ito ay ginagawa sa matibay na kaparaanan. Hindi dito kasama ang pag-ayaw sa
ating mga trabaho, maupong nakatunganga sa paligid at walang pagtitiyagang naghihintay sa oras ng
pagpapakita ni Cristo. Ang pagbabantay para sa pangawalang pagdating ni Cristo ay ngangailangan ng
pagmamasid at pagmamanman kung paanong ang bawat bagay sa sanlibutang ito ay lumalago upang
ihanda sa pagdating ni Cristo. Sa I Mga Taga Tesalonica 5:1-6, tiniyak ni Pablo na dalhin ang ito sa
ating atensyon. 

Walang-duda, na silang mga nagbabasa ng sulat na ito mula kay Pablo ay may kaalaman tungkol sa
pagbalik ni Cristo. Lubos na alam din nila ang paglalarawan ni Pablo sa talatang 2: “Sapagkat kayo rin
ang lubos na nakakaalam na ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi.”
Ginamit ni Pablo ang paglalarawang ito sapagkat si Jesus mismo ay sinalita rin ang Kanyang
pangalawang pagbabalik na gamit ang paglalarawan sa Mateo 24:42-44. “Magbantay kayo, sapagkat
hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Ngunit unawain ninyo ito, na
kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw,
magpupuyat sana siya at hindi hahayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya, maging handa rin naman
kayo, sapagkat ang Anak ng Tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan.” 

Isaalang-alang mo ang paglalarawang ito. Isang may-ari ng bahay at kanyang asawa ay naghahanda
na upang matulog. Kanyang palagiang sinisiyasat ang mga pintuan ng bahay upang tingnan na ang
mga ito ay mahigpit na nakasara. Sa pagtitiwalang ang bahay ay ligtas na mula sa panganib, siya ay
namahinga. Siya ay tiyak na ang bahay ay ligtas na. Kaya siya ay humiga, na iniisip sa sarili:
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“Kapayapaan at katiwasayan.” Subalit dakong gabi, na habang ang lalaki at kanyang asawa ay
mahimbing na natutulog, isang magnanakaw ang nakapasok sa kanyang bahay at ninakaw ang
mamahaling gamit sa bahay. Alam na alam ng magnanakaw ang kanyang trabaho. Dumating siya ng
mabilis, di-inaasahan, at biglaan. Walang nakaalam sa kanyang intesyon na nakawan ang bahay ng
lalaki. Sino ang nakakaalam kung anong oras ng sa gabi darating ang magnanakaw? Kaya ang lalaki at
kanyang asawa ay dinatnang hindi namamalayan. Hindi siya nagbabantay. Hindi siya handa. 

Ganito ang kalikasan sa pagdating ng isang magnanakaw. Siya’y nakabatay elemento ng pagkabigla. 
Siya ay dumarating kung kailan hindi siya inaasahan. Ang tanging paraan upang ang magnanakaw ay
hadlangan ay kung ang lalaki sa bahay ay nagbabantay at naghihintay sa kanyang pagdating. Kung
ang may-ari ng bahay kahit paano ay maagang nababalaanan, siya ay maghahandang harapin ang
magnanakaw upang pigilan siya mula sa pagpasok sa kanyang bahay. 

Siyempre, ang lahat ng ito, ay masusumpungan sa puso ng talatang ating isinaalang-alang. Ang
biglaan, mabilis, di-inaasahang pagdating ng magnanakaw ay isang importanteng bahagi. Subalit
ganito katotoo na kung ang may-ari ay naghanda at nagbantay, ang pagdating ng magnanakaw ay
hindi magiging surpresa sa kanya. Pareho itong susing bahagi sa mga talatang ating isinaalang-alang. 

Ngayon, ating gamitin ang paglalarawang ito sa pagbabalik ni Cristo. 

Ang malinaw dito na sasangguniin, tulad ng ating nabanggit, ay ang pangalawang pagbabalik ni Cristo
sa huling panahon.  Ang pagbabalik na ito ay mabilisan.  Sinabi sa atin ni Jesus: “Narito, Ako’y mabilis
na darating, at ang gantimpala ay nasa Akin.” Ang pagbabalik na ito ay biglaan din.  Muli itinuro sa atin
ni Jesus:  “Walang sinumang makakaalam ng araw o oras sa pagbabalik ng Anak ng tao.  ” Libu-libong
taon na ngayon, na ang tunay na iglesia ni Jesu Cristo ay binalitaan sa pagbabalik na ito ni Cristo. Ang
babala ay naipadala sa bawat taon sa lahat ng makaririnig. Subalit sinabi sa atin ni Pedro sa kanyang
pangawalang sulat, sa ika-3 kapitulo, na ang mga di-sumasampalataya, habang papalapit ang wakas,
ay mangungutya.  Sasabihin nila, “Nasaan na ang pangako ng kanyang pagbabalik? Ang lahat ng mga
bagay ay nagpapatuloy tulad ng dati mula pa sa pasimula ng paglikha.” 

Ang panunuyang ito ay nasa mga labi ng mga di-mananampalataya dahil sila ay nabubuhay pa sa
kadiliman ng kanilang kawalan ng pananampalataya. Ang kanilang mga mata ay binulag sa kung sino
si Jesu Cristo, at samakatwid sa katotohahan din na Siya ay muling babalik sa wakas ng panahon
upang hatulan ang buong sangkatauhan. Ang huling mga araw ng sanlibutang ito ay magiging tulad sa
panahon ni Noe, na ibinababala sa atin ni Jesus. Ang mga tao sa sanlibutang ito’y magpapatuloy na tila
ang sanlibutan ay hindi na darating sa katapusan. Sila ay magkakainan at mag-iinuman, nagsisipag-
asawa at pinapapag-aasawa, at tinatanggihang pakinggan ang babala na ang pagkawasak ay malapit
na. 

Mula sa espiritual na pananaw, itinuturo sa atin ni Pablo dito sa I Mga Taga Tesalonica 5, na ang
mundo ng kawalan ng pananampalataya ay magsasabi sa kanilang mga sarili, “Kapayapaan at
katiwasayan.” Ang maging mahimbing sa pagkakatulog, sa madilim na kawalang pananampalataya, ng
sanlibutang ito ay hindi magiging handa sa biglaang pagdating ni Cristo. Ang Kanyang pagbabalik,
samakatuwid, ay magiging hindi inaasahan. 

Subalit may dagdag pang bahagi sa paglalarawang ito na dapat din nating isaalang-alang. Sa talatang
3 ng I Mga Taga Tesalonica 5, gumamit si Pablo ng iba pang paglalarawan upang ilarawan ang
pagdating ni Cristo. Ating nabasa, “Kapag sinasabi nila, ‘Kapayapaan at katiwasayan,” kaagad darating
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sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaing
nagdadalang-tao, at walang makakatakas!” 

Ang pangalawang paglalarawang ito, ay tungkol sa nagdadalantaong ina na magsisilang na ng
kanyang anak. Ang kanyang panahon ng paghihintay ay tapos na. Alam niya na ang kanyang sanggol
ay malapit nang ipanganak. Subalit hindi niya eksaktong alam kung kailan ang panahon ng pagdating
ng paghilab. Ganito rin sa pagbabalik ni Cristo sa huling panahon. Kahit sa kanila na naniniwala at
nakakaalam na ang oras ay malapit na, ang araw at oras ng pagbabalik ni Cristo ay hindi nila tiyak.
Tulad sa ina na nalalaman ang oras ay malapit na, subalit hindi ang oras ng unang paghilab, gayon
hindi din natin nalalaman ang araw o ang oras ng pagbabalik ni Cristo. 

Kaya, nararapat din sa atin ang huwag subukan itong hulaan. Mayroong bilang ng mga
mananampalataya sa Tesalonica ang nakakaramdam na si Cristo ay darating sa loob ng ilang mga
araw, o mga linggo, o sa pinakamatagal, mga buwan. Sila ay tumigil sa paghahanapbuhay at naupong
nakatunganga, habang naghihintay sa Kanyang pagbabalik.  Ito ang kanilang pagkakamali. Hindi nais
ng ating Panginoon na tayo ay naghihintay na kagaya ng salitang sinabi. Hindi Niya nais sa atin ang
subukang hulaan ang taon o araw o oras ng Kanyang pagbabalik. Ito ang pagkakamali, at patuloy
pang pagkakamali ng mga Sabadista (Seventh Day Adventist). Si William Miller, na siyang nagtatag ng
kultong ito, ay humula na si Cristo ay darating noong 1843. Hindi ito nangyari.  Ito rin ang kaparehong
pagkakamaling ginagawa ng iba sa ating panahon. Isang Radio Host ang sumulat ng isang aklat na
pinamagatang 1994. Kanyang hinulaan na si Cristo ay darating sa taong iyon.  Hindi ito nangyari.
Ngayon ay ating napag-alaman na ang pinaka-huling hula ng taong ito ay December 31, 2012. Siguro.
Siguro hindi. Hindi naman ito mahalaga. Sa tuwing makakarinig tayo ng hula na kagaya nito, dapat
natin itong huwag pansinin. Sinabi ni Jesus sa atin na walang nakatitiyak: “tungkol sa araw at oras na
yaon walang makakaalam.”  Kahit mga anghel sa kalangitan ay hindi nalalaman ang oras ng
pagbabalik ni Cristo at ang kawakasan man ng sanlibutan.  Hindi tayo dapat gumawa ng  pala-palagay,
walang mga pagkalkula, walang mga paghula.  O kahit man ang makinig sa mga hangal na sumusubok
gawin ito.

Subalit, ngayong ating naitatag ang katotohanang ito, patuloy si Pablo sa pagtuturo sa atin sa talatang
4: “Nguni't kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman, upang sa araw na yaon ay masubukan kayong
gaya ng magnanakaw.” Ito ay kitang- kita! Pinapaalam ni Pablo sa lahat ng mananampalataya na ang
pagbabalik ni Cristo ay hindi nararapat na maabutan Niya tayo na gaya sa magnanakaw sa gabi.
Walang salungatan siyempre sa pagtuturong ito. Babalik si Cristo sa araw at oras na walang
nakakaalam; gayon pa man, dapat tayong katulad doon sa mga nakahanda sa magnanakaw na iyon sa
oras na siya’y biglaang magpakita. Maaaring hindi natin alam ang oras sa gabi sa pagdating ng
magnanakaw. Gayunman, alam nating siya ay darating. At dahil alam natin, dapat tayong maghanda
sa kanya. Kahit pa ang mangyari’y tayo’y maupo at manatiling gising sa buong magdamag, tayo ay
magbabantay. Ito rin ang sinasabi sa atin ng talata – ang magbantay. Ang mananampalataya ay dapat
maging handa sa pagbabalik ni Cristo.

Ito ay tunay sa atin dahil lubos nating nalalaman ang pagbabalik ni Cristo. Pansinin ang mga talatang 1
at 2: “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. “ Ang kaalaman ng anak ng Dios, wika ni Pablo, ay isang lubos na kaalaman.
Hindi lamang ito isang kaalaman patungkol sa katotohanan ng pagbabalik ni Cristo. Ito ay hindi
pantaong pala-palagay na ting ginagawa sa ating mga sarili na muling darating si Cristo. Ito ay ang
kaalaman sa pananampalataya, isang kaalaman sa pagbabalik ni Cristo na ang mga di-
mananampalataya ng sanlibutang ito ay wala nito.  Sa sandaling ang masamang tao ay nabalaanan at
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naturuan patungkol sa mabilis at biglaang pagbababalik ni Cristo, siya ay tunatangging maniwala. Ang
kanyang pangangatwiran ay binulag ng kanyang kawalang pananalig. Nalalaman niya, gayon man
hindi niya alam, na si Cristo ay darating muli. Nalalaman niya ang tungkol dito subalit hindi niya
pinapaniwalaan. Dahil din dito, aabutan siya sa pagbabalik ni Cristo na may pagkawasak. Subalit ang
mga mananampalataya ay binibigyan ng lubos na kaalaman sa pagdating ni Cristo, at ng mga oras at
panahon na magdadala tungkol sa pagbabalik ni Cristo. Nalalaman nating darating ng madali si Cristo.
Si Cristo mismo ang nagturo nito sa atin. Ang babalang ito ay nananahan sa ating mga puso.  

Ang pinagpalang katotohanang ito na binigyang diin ni Pablo para sa atin sa talatang 5 ng kapitulong
ito, “Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng liwanag at mga anak ng araw; tayo’y hindi ng
gabi ni ng kadiliman man.” Ang ating sanlibutan ay naliligaw sa kadiliman ng kasalanan at kawalang
pananalig. Ang puso ng mga di-mananampalataya ay hindi bukas na tanggapin ang mga bagay ng
kaharian ng kalangitan. Subalit ang Dios ay mahabagin sa iba. Siya ay mapagbiyaya at
makapangyarihang nagpalaya sa kanila mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kawalang pananalig.
Inalis Niya ang kadiliman ng kasalanang yaon.

Ipinahayag lamang ng Dios ang biyayang ito sa krus ni Jesu Cristo. Nakamit ni Cristo doon ang kaloob
ng pananampalataya, ang pananampalatayang nagbigay sa atin ng lubos na kaalaman ng pababalik ni
Cristo. Kanyang binuksan ang ating mga mata upang makita ang mga bagay ng Kanyang kaharian.
Kanyang ipinahayag sa atin ang mga oras at mga panahon sa sanlibutang ito. Kanyang ibinigay sa atin
ang liwanag ng kaligtasan. Tayo ay mga anak ng kaliwanagan. Wala na tayo sa kadiliman. Tayo ay
binigyan ng mga mata upang makakita at mga puso upang makaunawa.

Ano ang ibinigay sa atin upang makita ang patungkol sa kasaysayan at ang pagdating ni Jesu Cristo?
Sinasabi ni Pablo, “Tayo ay binigyan upang malaman ang mga oras at mga kapanuhan.”  Una sa lahat,
ipinahayag ng Dios sa atin ang mga oras. Ang salitang griyego na isinalin dito sa talatang 1 na “oras”
ay katumbas sa ating ingles ay chronology o pagkakasunod-sunod. Kapag ginamit natin ang salitang
ito, ating tinutukoy ang pagkakasunod-sunod o paghalili ng mga pangyayari na naganap sa oras. Kung
tayo, halimbawa, ay ating ilalagay ang mga pangyayari ng sunod-sunod, ating inilalagay ito ayon sa
pagkakasunod- sunod kung kailan sila naganap. Ang ibig sabihin ng Salita ng Dios dito, samakatwid,
tayo ay binigyan na malaman, ng lubos, ang pagkakasunod- sunod ng mga pangyayari na nangyari sa
kasaysayan at paglago ng sanlibutan ito. Nalalaman natin na ang lahat ng kasaysayan ay isinaayos ng
Dios mula sa walang hanggan. Ang mga pangyayari ay naganap sa sanlibutang ito ayon sa payo ng
kalooban ng Dios. Isinaayos ng Dios ang bawat pangyayari sa sanlibutang ito sa paraan na
maluwalhati Niya ang Kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang bayan na pinili kay Cristo para sa
buhay na walang hanggan. Nilikha Niya ang lahat ng mga bagay sa layuning yaon.  Ang tao ay
nahulog sa kasalanan sa layuning yaon.  Si Cristo ay dumating sa mundong ito para sa layuning yaon. 
Ang iglesia ay ipinagtanggol at pinanatili sa layuning yaon.    Ang katapusan din naman ng daigdig, ay
darating sa layuning yaon.  Ang bawat pangyayari na nangyayari sa nilikha, sa mga bansa, at sa iglesia
ay patungo sa katapusang iyon.  Tayo ay pinagkalooban na malaman ang mga oras.  Nauunawaan
natin kung bakit ang bawat bagay ay patungo sa ganitong paraan. 

At tayo ay binigyan na malaman ang mga kapanahunan. Ang salitang ito ay tumutukoy sa isang oras
na itinakda. Alam natin ang iba’t ibang mga itinakdang oras sa sanlibutang ito. Itinuturo sa atin ng
Salita ng Dios ang panahong bago ang pagbaha. Itinuro sa atin ang panahong mula sa pagbaha
hanggang sa maitatag ang tipan ng Dios kay Abraham at sa kanyang mga anak. Natutunan natin ang
panahon ng mga hari ng Israel. Natutunan natin ang mga unang bahagi ng Bagong Tipan. At
natutunan natin sa Kasulatan ang panahon ng bawat oras na tayo ay nabubuhay sa huling mga
panahon, o tinatawag nating ang bagong dispensasyon.  Sa ngayon, si Cristo ay naghahari sa mga
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langit sa Kanyang espiritual na paghahari. Ang panahon ng bagong dispensasyon ay nagsimula sa pag-
akyat ni Cristo. At ang panahong yaon, ay magkatapos sa katapusan ng panahon. Ang panahong ito,
mula sa pag-akyat ni Cristo hanggang sa katapusan ng panahon, ay ang kilala sa tawag na millennium.
Ito ang panahon na kung saan tayo ay nabubuhay. At nalalaman natin na ang mga panahong ito ay
matatapos sa sandaling ang lahat ng mga bagay ay matapos – sa oras na ang iglesia ay tawagin at
iligtas, sa oras na ang kopa ng kasalanan ng masamang sanlibutan ay mapuno at ito ay mahinog para
sa paghatol, sa oras na ang kalikasan kasama ng pagdaing ay magbigay daan sa bagong nilikha –
doon malalaman nating ang katapusan ay malapit na. 

Mga kaibigan, tayo ay nabubuhay sa huling mga araw ng millennium. Ibinigay sa mga
mananampalataya na malaman ang mga oras at mga kapanahunan sa pamamagitan ng
pananampalataya. Ang Biblia kahit saanman ay itinuturo tayo sa hindi mapipigilang pagbabalik ni
Cristo. Tayo ay binigyan na malaman kung ano ang mga dapat maganap sa sanlibutang ito bago
magbalik si Cristo. At tayo ay nagbabantay sa mga tanda ng maliwanag – sa paglikha, sa mga bansa
ng sanlibutang ito, at sa iglesia – upang tayo ay maging handa at naghihintay para sa pagdating ni
Cristo sa katapusan ng panahon. 

Subalit, huwag nating kalilimutan na sa talatan 6 ay tumanggap din tayo ng utos, kung ang pag-
uusapan ay ang ating pagbabantay. “Kaya nga, huwag tayong matulog gaya ng iba, kundi tayo’y
manatiling handa at magpakatino.” Hindi na kakailanganin pa ang kautusang ito, kung magagawa
nating mahulaan ang eksaktong oras ng pagbabalik ni Cristo sa katapusan ng sanlibutan. Kung alam
ko na ang magnanakaw ay papasok sa loob ng aking bahay, halimbawa, sa oras na ika-4 ng umaga,
samakatuwid  hindi na kailangan sa akin ang maupo at magbantay sa buong magdamag. Alam ko na
kung kailan siya darating. Kung alam ko ang eksaktong taon, buwan, araw, at oras ng ikalawang
pagbabalik ni Cristo sa katapusan ng panahon, mamumuhay ako sa kung ano ang makakaligaya sa
akin hanggang sa bago Siya dumating. Pagkatapos, bago Siya dumating, ako ay magmamadaling
maghanda ng aking sarili at maging handa sa Kanya. Hindi na kailangan sa akin ang magbantay sa
oras na ito at sa bawat araw ng aking buhay at sa aking mga henerasyon. Iyan ang dahilan kung bakit
ayaw ni Cristo na ipaalam sa atin ang araw o ang oras ng Kanyang pagbabalik. Tayo ay dapat doon sa
mga matitino at nagbabantay ngayon mismo! Nais ni Cristo na mabuhay tayo ngayon na tila darating
na Siya bukas. Palagi tayo dapat maging handa at umaasa sa Kanyang pagdating.

Sa negatibong paraan, ito ay nangangahulugan na ang mananampalataya ay hindi dapat matulog. 
Silang mga nangatutulog, ay natutulog sa gabi, dahil sila ay nasa kadiliman, ayon sa sulat ni Pablo.
Ang mga mananampalataya ay mga anak ng kaliwanagan, na gumagawa habang may ilaw. maaaring
hindi tayo inantok, kung ang pag-uusapan ay ang ating buhay espiritual. Sa pamamagitan ng lahat ng
palatandaan, tayo ay nabubuhay sa huling mga araw sa sanlibutang ito. Samakatwid, hindi natin, sa
panahong ito, dapat isara sa espiritwal na pag-idlip ang ating mga mata, kapag dapat silang nakadilat. 
Hindi natin marahil maiwawalang-bahala ang mga tanda na nasa ating paligid, na si Cristo ay darating
ng madali. Ni malasing sa mga alalahanin ng sanlibutang ito.  Maaaring hindi tayo madadaig ng mga
nakalalasong kalayawan at mga kayamanan ng sanlibutang ito sa gayon tayo ay maging maginhawa
dito at hindi naisin pa ang umalis. Ang pangawalang pagdating ni Cristo ay maliwanag na siyang ating
pag-asa. Siya ang maghahatid sa bagong mga langit at lupa na kung saan ang katuwiran ay
mananahan. Hindi tayo dapat, samakatuwid, masangkot sa kalayawan ng sanlibutang ito. Ang ating
kalayawan at ating kayamanan ay ang langit at kanyang kayamanan – hindi ang mga kasalanan ng
kasalukuyang lipunan na siyang ating tinatahanan.

Sa paayong paraan, ang ating isipan ay dapat malinaw, ang ating kamalayan ay nahasa sa mga bagay
ng kaharian ng Dios. Dapat tayong may kakayahan na makita ang mga tanda at mabasa ito ng
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tumpak. Nananatili tayong matino sa pamamagitan ng pagsasanay sa ating mga sarili araw-araw sa
Salita ng Dios at pananalangin. At dapat nating ituro sa ating mga anak na maging matino rin. Dapat
natin silang turuan na magbasa ng Salita ng Dios at dumalangin. Atin nawang hubugin ang ating mga
sarili sa ganitong paraan.   At nawa tayo ay magbantay. Araw-araw. Sa bawat araw. Magbantay. 

Inihahanda mo ba ang iyong sarili sa pagdating ni Cristo? Ikaw ba ay nagbabantay sa mga tanda na
nagbabadya ng pagdating ni Cristo? Bantayan ang mga ito. At ihanda ang iyong sarili, mga anak ng
liwanag. 

----------------------------------------

Tayo’y manalangin ng sama-sama.

Ama sa langit, kami ay nagpapasalamat sa Iyo na ipinahayag Mo sa amin ang mga oras at mga
kapanahunan ng sanlibutang ito, at ibinigay Mo sa amin ng kaalaman na si Jesu Cristo ay darating at
Siya’y darating ng madali. Maaari bang ihanda mo kami at ang aming mga anak nang sa gayon kami
ay sama-samang palaging magbantay sa pagbabalik ng aming Tagapagligtas na si Jesu Cristo mula sa
langit.  Samahan Mo kami, Ama, at kung sa aming mga kahinaan ay na mabigong gawin ang tama, ay
patawarin mo kami.  At ihanda kami ngayon at bukas upang kami ay tunay na magbantay sa
pagbabalik ng aming Tagapagligtas. Sa Kanyang pangalan lamang kami dumadalangin, Amen.


