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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Hebreo 10:35-37

“Tiwala sa Pagdating ni Cristo”

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Isang taon na naman ang lumipas.  At isa naman ang magsisimula.  Isa na namang taon palapit sa
pagdating ni Jesu Cristo.

Gaano katiyak, gaano ka katiwala, na Siya ay darating?  Habang tayo’y nag-aabang sa isa pang taon
ng panahon, gaano ka kabalisa sa pagbalik ng ating Panginoon?  Ang taon ng ating Panginoon na 2011
ay nasa atin.  Ang panahon ay mabilis na lumipas.  Si Cristo ay hindi pa dumarating, tulad ng inihula
ng ilan na darating Siya.  Hindi Siya darating hangga’t ang lahat ng mga tanda na magsisilang sa
Kanyang ikalawang pagdating ay matupad.  Iyan ba ang pipigil sa iyo at sa akin mula sa matapat na
pag-aabang at pananabik sa pagdating na iyon?

Ang pagbabalik ng ating Tagapagligtas ang wastong dapat maging liwanag ng bagong taon at ang
pag-asa ng lahat ng binanal ng Dios.  Dapat tayong patuloy na manalangin sa 2011 para sa pagdating
ng ating Tagapagligtas.

Ang Salita ng Dios sa Hebreo 10:35-37 ay nagtuturo sa atin na:  “Huwag nga ninyong itakuwil ang
inyong pagkakatiwala, na may dakilang ganting-pala.  Sapagka’t kayo’y nangangailangan ng pagtitiis,
upang kung inyong magawa ang kalooban ng Dios, ay magsitanggap kayo ng pangako.  Sapagka’t sa
madaling panahon, Siyang pumaparito ay darating, at hindi magluluwat.”  Ito ang Salita ng Dios na
hinihiling nating maisa-puso at kaluluwa sa ating pagsisimula ng bagong taon.

Kaya  itinatanong nating muli ang katanungan:  Gaano tayo katiwala, o gaano tayo katiyak, na babalik
si Cristo?  Tayo ay namumuhay ng maka-Dios na pamumuhay upang sa pagbalik ni Cristo ay hindi tayo
mapahiya.  Ginugugol natin ang ating mga buhay sa paglaban sa mga kasalanan ng sanlibutang ito at
hinahanap ang mga bagay na nasa itaas.  Nakikipagbaka tayong mahigpit laban sa ating makalamang
pagnanasa.  Pero sa anong pakinabang?  Si Cristo ay hindi dumating tulad ng Kanyang ipinangako.
Ang atin bang pagtitiyaga at pananampalataya ay nabalewala?  Darating ba talaga si Cristo?  Ngayon,
ating papanariwain  ang ating pananampalataya sa pagbalik ni Cristo.

Pananampalataya – ang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay at ang katunayan ng mga bagay na
hindi nakikita.  Sa pananampalataya, hindi natin dapat ilagay ang ating tiwala sa mga bagay na nakikita
kundi sa mga bagay na hindi nakikita.  Si Cristo ay hindi pa dumarating, kung paanong Siya, sa loob
ng libong taon, ay hindi dumating muna sa Kanyang pagsilang sa lumang dispensasyon.  Gayunman,
kung paanong ang mga banal ay naghintay ng may pagtitiyaga sa pananampalataya para sa kanilang
Tagapaglitas, gayon din naman dapat tayo.  Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya.  Tayo
ay hinihimok  sa talatang ating isinasaalang-alang sa Hebreo ngayon na huwag umatras sa ating
pagtingin kay Cristo, bagkus ay maghintay na may pagtitiyaga itong taong darating.
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Kapag tayo ay nangako sa isang tao, ipinapahayag natin sa kanya na siya, sa katiyakan, ay makakaasa
na may gagawin tayo.  Tayo ay nangangako.  Ibinigay natin ang ating salita.  Halos isinusumpa natin
na mangyayari ang ating tiniyak.  Kapag ginawa natin, kung gayon ang ating salita ay sapat na.  Alam
ng ibang kristiano na gagawin natin kung ano ang ating ipinangako.  Iyan ang kalikasan ng pangako.
Ito ay katiyakan, o pangako, na kung anong sinalita ay tunay na mangyayari.

Ang talatang ating isinasaalang-alang ay nagsasabi ng gayong pangako sa talatang 36.  “Sapagka’t
kayo’y nangangailangan ng pagtitiis,” ang sabi sa atin ng manunulat sa mga taga-Hebreo, “upang  kung
inyong magawa ang kalooban ng Dios, ay magsitanggap kayo ng pangako.”  Ang pangakong ito ay
hindi yaong ginagawa ng tao.  Ito ay pangako ng Dios sa Kanyang bayan.  Ito ay pangako ng tipan ng
Dios.  Nakita mo, ang Dios ay nagtatag sa Kanyang bayan kay Cristo ng isang tipan.  Ang tipan na yaon
ay bigkis ng pagkakaibigan at pakikipisan na sinimulan ng Dios sa Kanyang bayan.  Mula sa walang
hanggan ang Dios ay pumili ng bayan na tatawagan Niya sa pamamagitan ng Kanyang pangalan.  At
samantalang ang mga banal na ito ay isinilang sa sanlibutang ito, ang Dios ay naging soberanong
kaibigan nila at kasama.  Siya ay Dios sa kanila.  Sila ang mga taong Kanyang pinakikitaan ng
kagandahang-loob, itinatangi, at minamahal.

Sa kanila na pinagbigkisan ng Dios ng Kanyang sarili sa gayong kalapit na paraan, Siya ay gumawa ng
mga tiyak na pangako.  Alam ko na ang talatang ating isinasaalang-alang ay tumutukoy lamang sa
isang pangako.  Subalit sa iba’t-ibang lugar ang Biblia ay nangungusap ng mga pangako, sa maramihan.
Narito ang ilan sa mga pangakong iyon.  Ang Dios ay nangako sa atin, halimbawa, sa mga Kasulatan
na ang Kanyang iglesia ay magiging kasindami ng mga bituin sa kalangitan sa bilang, at tulad ng
buhangin sa dalampasigan.  Ang Dios ay nangako din sa atin na Kanyang aakayin ang Kanyang iglesia
sa makalangit na lupain ng Canaan, upang manahan doon kasama Niya sa ganap na pakikipisan
magpakailan man.  O, muli, ipinangako ng Dios sa Kanyang iglesia at sa Kanyang bayan na hindi Niya
iiwan o pababayaan man sila.  Iyan ang pangako na ibinigay ng Dios at may katiyakang  tutuparin.
Kanyang binabantayan at inaakay ang Kanyang iglesia tungo sa kanilang pangwakas na kaligtasan
kapag sila, isang pulutong na hindi mabibilang, ay haharap sa Kanya sa makalangit na kaluwalhatian.

Subalit may isang pangako na siyang mahalaga sa lahat ng mga pangako sa tipan.  Ito’y isang pangako
kung saan ang tipan ng Dios ay magdadala sa kanyang kaganapan, sa kanyang ganap na wakas.  Ang
pangakong yaon ay ibinigay sa talatang 37 ng Hebreo 10.  “Sapagka’t sa madaling panahon, Siyang
pumaparito ay darating, at hindi magluluwat.”  Tunay ngang, iyon, ang pinakamahalagang pangako na
ibinigay ng Dios sa iyo at sa akin at sa Kanyang iglesia sa lahat ng panahon.  Narito, si Jesus ay
darating! Iyan ay pangako, una sa lahat, na ibinigay sa mga banal sa Lumang Tipan.  Sa kanila ay
ibinigay din naman ang pangako:   Ang inyong Mesias ay darating.  At, sa pananampalataya, sa
katiyakan, ang ilang hinirang ng Dios sa Lumang Tipan ay nag-abang sa pagdating na iyon ng
Tagapagligtas.  Pinananabikan nila ito.  Bakit?  Sapagkat kanilang nalalaman na walang pakikipisan sa
Dios malibang dumating ang Tagapagligtas.  Alam nila na ang iglesia ay hindi matitipon at maliligtas,
na ito’y walang magiging lugar sa langit, malibang dumating ang Mesias.

Ang Mesias na iyon, sa kabilang ng lahat, ay ang Tagapagligtas.  Siya yaong dapat magpalaya sa iyo
at sa akin mula sa ating kasalanan at papagkasunduin tayo sa Dios.  Kung hindi ay mananatili lamang
tayong dayuhan sa tipan at sa mga pangako nito, banyaga sa Dios.  Ang kasalanan ay mananatiling
hadlang na maglalayo sa atin sa pakikipisan at pakikipag-kaibigan ng banal at makatarungang Dios.
Si Cristo ay kailangang dumating.  At si Cristo ay kailangang mamatay sa krus at mabuhay na muli
upang ang ating kaligtasan mula sa kasalanan ay makamit.  Si Cristo ay kailangang dumating at
bayaran ang halaga ng ating kasalanan upang ang lahat ng ating sala ay maalis at magkaroon tayo ng
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karapatan sa walang hanggang kaluwalhatian.  Ang kaligtasan ay nakabatay sa unang pagdating ni
Cristo.  

Subalit ang kaligtasan ay nakabatay din sa Kanyang  ikalawang pagdating.  Tayo sa bagong
dispensasyon ay may gayon ding pangako tulad sa mga banal sa una.  Darating si Cristo. At Siya ay
darating upang dalhin ang kaligtasan sa Kanyang iglesia.  Alam ko na ang kaligtasan ay nakamit na sa
krus ni Cristo sa Kanyang unang pagdating.  Sa simulain, ang lahat ng kinakailangan para sa atin ay
matatagpuan sa krus ni Cristo.  Ngunit tayo ba sa kasalukuyan, ay lubos nang malaya sa kasalanan
ngayon?  Atin bang nararanasan sa sanlibutang ito ang maaaring pinakamataas na pakikipisan sa ating
soberanong Kaibigan?  Ang iglesia ba ay nagkakaisa sa kanilang pagpupuri sa Dios at sa Kordero?
Hindi.  Ang panghuling kaganapan ng ating kaligtasan ay darating kapag si Cristo ay bumalik sa ulap
ng kaluwalhatian.  Kaya ang Dios ay gumawa sa atin ng pangako – darating si Cristo.

Pansinin ang katiyakan ng pangakong iyon sa talatang ating isinasaalang-alang.  “Siyang pumaparito
ay darating.”  Ang Biblia ay hindi nag-aalinlangan kung ang pag-uusapan ay itong pangako ng Dios at
ni Cristo sa kanilang iglesia.  Si Cristo ay darating.  Walang pag-aalinlangan doon.  Si Cristo ay darating
dahil ipinangako ito ng Dios.  Iyo’y nangangahulugan na ito’y bahagi ng Kanyang di-mababagong
pasiya.  Sa madaling salita, itinatag na ng Dios ang pagdating ni Cristo bago pa nalagay ang mga
patibayan ng lupa sa Kanyang walang hanggang pasiya at plano sa lahat ng mga bagay.  Itong
pangalawang pagdating ni Cristo ay itinakda ng Dios na walang hanggan bilang sandali ng katuparan
ng Kanyang layunin sa lahat ng mga bagay.

Gaano ngayon katiyak ang ikalawang pagdating ni Jesu Cristo?  Gaano katibay mo pinaniniwalaan ang
Dios mismo?  Ang iyong pananampalataya sa Dios at sa ating Tagapagligtas ang magpapasya kung
gaano katibay ang iyong pananampalataya sa ikalawang pagdating ni Cristo.

Sa ating pagpasok sa taong 2011, mga minamahal na kaibigan, ating maririnig ang Salita ng Dios na
nagsasabi sa atin, “Sapagka’t sa madaling panahon.”  Hindi na magtatagal ngayon.  Maikling panahon
na lamang.  Dagli, napakadagli na.  At Siyang pumaparito ay darating.  

At Siya ay hindi magtatagal.  Iyan ang pangako ng Dios sa atin habang ating inaabangan ang taong
2011.  Si Cristo ay hindi na magtatagal sa Kanyang pagdating.  Ang Dios ay hindi magiging pabaya
kung patungkol sa Kanyang pangako sa atin ang pag-uusapan.    Sa ngayon ang lahat ng mga bagay
ay isinasakatuparan upang mapangyari ang pagdating ni Cristo.  Ang Dios, na hindi ibig na sinoman
ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi, ay tinitipon ang Kanyang iglesia tungo sa wakas.  At
kapag ang lahat ay hinog na sa kasaysayan, sa kalikasan, at sa iglesia, kung gayon ay dapat tayong
tumingala, sapagkat ang ating katubusan ay nalalapit na.  Si Cristo ay hindi magtatagal.

Alam ko ang mga pag-aalinlangan na maaaring gumapang sa ating mga puso habang ating
pinagninilayan itong pangako ng Dios.  Gaano katagal na ang nakalipas nang isulat ang liham na ito
sa mga banal sa Hebreo?  Mga 2,000 taon na.  Ang salita ng Dios sa bayan ng Dios noon ay, Sa
madaling panahon.  Ngayon, makalipas ang 2,000 taon,  gayon ding salita ang dumating sa atin na
nagsasabi, “Sa madaling panahon.”  Mula sa ating pantaong pananaw, tila baga si Cristo ay nagtatagal.
 Ang pangako bang ito na ginawa ng Dios ay talagang tiyak?  Sa ating pagkainip, ang ating tiwala sa
pagdating ni Cristo ay maaring mauga.  Bilang resulta, ang ating pananampalataya ay maaring
magsimulang mag-alinlangan.  At titigil tayo sa paggawa ng kalooban ng Dios.  Itong talatang ating
pinag-aaralan ay nangungusap tungkol doon sa talatang 36:  “Sapagka’t kayo’y nangangailangan ng
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pagtitiis.”  Ang sumulat sa mga taga-Hebreo ay nababahala na hindi manghinawa ang bayan ng Dios
sa paggawa ng mabuti sapagka’t hindi na sila nag-aabang sa pagdating ni Cristo.

Ang pagkabahalang iyon ay tunay na lehitimo, sapagka’t ito ang talagang nangyayari sa bayan ng Dios
kapag sila ay nainip at nawalan ng tiwala sa pagbabalik ni Cristo.  “Ano’ng saysay?” sabi nila.  “Si Cristo
ay hindi darating ngayon.  Hindi Siya darating bukas.  Sinasayang ko lamang ang aking panahon sa
patuloy na pakikipaglaban upang gawin ang kalooban ng Dios sa aking buhay.”  Hindi ba’t ito ang
madalas nating reaksyon, sadya man o hindi sinasadya?  Ang pakikipagbaka ng mabuting
pakikipagbaka ng pananampalataya ay lubos na nakakapagod.  Araw at hindi dapat nating hiyain ang
lumang taong makasalanan na nasa atin na lubhang naaakit sa mga bagay ng sanlibutang ito at ng mga
kalayawan ng kasalanan.

Sinabi sa atin ng Salita ng Dios na ang sanlibutang ito ay hindi ang ating tahanan; na tayo ay nasa
makalupang paglalakbay lamang; at dapat nating hanapin ang langit na siya nating tahanan.  Nguni’t
si Cristo ay hindi dumarating.  Ang pangwakas na kaluwalhatian ay hindi pa naihahatid.  At gayundin
naman, ang mga bagay ng sanlibutang ito ay napaka tunay at nakakaakit.  Bakit kailangan ko laging
sabihin na “Hindi,” sa aking sarili at hindi masiyahan sa mga bagay ng kasalukuyang mundo?  Bakit
kailangan ko laging mamuhay ng buhay na may kabanalan?  Bakit kailangang ipagpatuloy ang
mabubuting gawa?  Bakit kailangang magsama-sama ng mga kapwa  binanal?  Bakit kailangan laging
tumingin, kung si Cristo ay hindi naman dumarating?  At bilang resulta, itinataboy natin ang ating
tiwala.  Ang ating pananampalataya sa pagbabalik ni Cristo at ang katuparan ng lahat ng mga pangako
ng Dios – itinatapon natin ito.  Tumatalikod tayo sa Dios at sa Kanyang Salita, at bumabalik tayo sa
kapahamakan, sabi sa atin ng sumulat sa mga taga-Hebreo.

O maaari nating sabihin, “Kahit paano ay hindi pa darating si Cristo sa 2011.  Bakit mag-aalala sa taong
ito?  Saka na  lamang ako mag-aalala kapag kailangan nang mag-alala.  Sa taong ito ay maari ko
munang ipagpatuloy ang aking mga makalupang gawain.  Maaari kong sundin ang makasalanan kong
pagnanasa.  Maaari akong magpasasa sa mundong ito.  Sapagkat hindi pa naman magbabalik si Cristo
sa 2011.  At kung si Cristo ay hindi pa bumalik, kung gayon ay hindi ako mapapahiya sa Kanyang
pagdating.  Siguro pagkatapos ay maari ko na ulit gawin ang kalooban ng Dios.”

Ito ang karaniwang paraan ng ating pangangatwiran nang tayo ay mga bata pa.  Noon, ay naiisip natin,
na ang buhay ay magpapatuloy habang buhay at mayroong maraming panahon pagkatapos upang
maging seryoso sa buhay.  Hayaan mong ipaalala sa iyo kung ano ang sinasabi ng Salita ng Dios
tungkol dito:  Si Cristo ay darating sa 2011, bagama’t maaring hindi Siya dumating.  Sa kadahilanang
iyon, ating natanggap ang  panghihikayat ng ating teksto:  “Huwag nga ninyong ikatuwil ang inyong
pagkakatiwala,”  huwag ninyong itapon ang inyong tiwala at paniwala na dagling darating si Cristo.
Sa kasalungat, dapat tayong muling mabigyang-katiyakan sa taong ito na ang ating Tagapagligtas ay
darating sa paghatol.  Iyan ang dapat nating maging pagpapasya sa ating pagharap sa isang bagong
taon.  Dapat nating ituon ang ating katiyakan sa katotohanang iyon.  At dapat tayong muling magpasya
na mamuhay sa katiyakang iyon:  si Cristo ay darating, at dapat kong ihandang muli ang aking sarili
para sa pagdating na iyon.  Dapat akong maging abala sa pamumuhay ng buhay na may kabanalan.
Dapat na sinasanay ko ang aking sarili sa espirituwal upang hindi ko maiwala ang aking sarili sa mga
bagay ng kasalukuyang mundong ito.  Hindi ko dapat hayaan ang aking tiwala sa pagdating ni Cristo
na lumabo at maging di-tiyak.

Kung mangyari ito, ating itinatakwil ang ating tiwala.  At napakadali nitong mangyari.  Subalit making.
Tayo’y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, hindi ba?  Tayo’y doon sa mga may
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pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa.   Ating itinatakwil lamang ang ating tiwala kung magiging
sobrang mainipin tayo.   At ito ang dahilan kung bakit tayo ay pinaalalahanan sa ating teksto  na
kailangan nating magkaroon ng pagtitiis.  Kulang tayo nito.  Kailangan natin ito.  Makinig.  Tayo ang
mga anak ng kulturang ating tinatahanan.  Tayo rin, nakakalungkot mang sabihin, ay apektado ng
lipunan na ating tinatahanan.  Ang lahat sa ating lipunan ay nagmamadali.  Lahat.  Lubha tayong abala
kung minsan ang ating mga ulo ay umiikot.  Ang pagiging abala, sa kanyang sarili, syempre, ay hindi
masama para sa atin at sa ating mga pamilya.  Subali’t bilang resulta nito tayo ay naging pinaka
mainipin sa lahat ng mga lipunan.  Kapag may nais tayong isang bagay, gusto nating makuha agad
ngayon.  Wala tayong tiyaga.  Pupunta tayo sa isang tindahan upang kumuha ng isang bagay para sa
ating bahay at tayo ay naiinis kung ang tindahang iyon ay wala noon.  Ayaw nating umorder.  Gusto
natin ngayon na.  At kung kailangan nating maghintay sa pila, sa gayon ay nagiging masyado tayong
masalita tungkol sa hindi magandang paglilingkod ng tindahan sa atin.

Ang kawalang-pagtitiyaga ay maaring isalin kadalasan sa ating paghihintay sa pagbabalik ni Jesu Cristo.
Ayaw nating gumugol ng maraming panahon upang maghintay at mag-abang.  Marami pa tayong mas
mabubuting bagay na dapat gawin dito.  Nandiyan ang dito at ngayon upang alalahanin.  Wala tayong
panahon upang bumalik paminsan-minsan sa pagdating ni Cristo.  Sa halip na upuan ang pasimula
nitong taon at muling igrupo at planuhin kung paano sa taong ito natin mas hahanapin ang pagdating
ni Cristo, pabulag tayong sumisisid sa bagong taon at sa kung anuman ang kinakaharap natin sa
sandaling iyon.  Hindi tayo masyadong tumitingin sa malayo.

Kailangan natin ng pagtitiis – mahinahon, matatag, hindi nag-aalinlangang naghihintay sa Panginoon.
Ang pagtitiis na ito ay naghahatid ng tahimik, matapang na katatagan.  Oo, kailangan nating ituloy ang
ating pang-araw-araw na tungkulin na iniatas sa atin ng Dios.  Subalit sisimulan nating tingnan ang mga
tungkuling ito ng may kaunting kaibahan.  Hindi natin titingnan ang mga bagay sa kasalukuyang
mundong ito bilang magtatagal, o bilang wakas sa kanilang mga sarili.  Gagamitin natin sila, titingnan
natin sila, bilang mga pinagmumulan lamang na maaari nating gamitin upang magpanatili sa atin
hanggang matanggap natin kung ano ang magtatagal.

At ang kasalanan?  Kailangan nating labanan muli ito ngayong taon.  Ating itatalaga muli ang ating mga
sarili sa buhay ng kabanalan, upang hindi natin kailangang mahiya kapag nagpakita na si Cristo.
Matiyagang tiwala – iyan ang kailangan natin sa 2011.

Kung tayo ay manatiling tiwala sa pagdating ni Cristo, kung gayon, sabi sa atin ng ating teksto, ito ay
may dakilang gantimpala.  Ang katagang “gantimpala” ay napaka simpleng nangangahulugan na ang
pakinabang na ating natatanggap sa pananatiling tiwala ay kamangha-mangha at dakila.  Binibigyan
tayo ng Dios ng pakinabang para sa tiwala na ating ipinakikita.  Tayo ay lubos na ginagantimpalaan
para sa pagtitiyaga na ating ipinakikita sa pag-aabang sa pagbalik ni Cristo.  Kaya ang kaisipan ng
talatang 35 ng ating teksto ay ito, na tayo sa anumang paraan ay hindi itinatakwil ang ating tiwala,
sapagkat ang pakinabang ay kamangha-mangha.

Anu-ano ang mga pakinabang?  Ano ang gantimpala kung ating tiwalang aabangan ang pagdating ni
Cristo itong taong darating?  Ito ang gantimpala ng biyaya ng Dios sa buhay na ito.  Tayo ay idadako
ng Dios sa daan ng katapatan sa Kanyang simulain at kaharian sa mundong ito.  Ipagkakaloob Niya ang
kinakailangang biyaya sa taong ito upang labanan ang ating kasalanan at magpatuloy sa
pananampalataya.  Ipagkakaloob ng Dios ang tiwala na tayo ay malayang makapasok sa trono ng
Kanyang biyaya sa panahon ng pangangailangan upang makasumpong ng kaaliwan.  Ipagkakaloob ng
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Dios sa atin ang biyaya upang mamuhay ng buhay na ibinukod para sa banal na paglilingkod – buhay
na kalugud-lugod sa Kanya at isa na hindi natin dapat ikahiya kapag nagpakita na si Cristo.

Iyon ay gantimpala na mismo.  Ito ay isang dakilang gantimpala.  Ano pa ang kailangan natin sa ating
paglakad sa mundong ito ng kasalanan?  Ang biyaya ng Dios ay laging sapat sa atin sa lahat ng
katayuan sa buhay.   Lalo na habang ating inaabangan ang pagbabalik ni Cristo.

Subalit narito ang pinaka dakilang katayuan ng ating gatimpala.  Kapag tayo sa matiyagang tiwala ay
naghihintay sa pagdating ni Cristo, kung gayon ay gagawin natin ang kalooban ng Dios.  At kapag ating
nagawa ang kalooban ng Dios, tatanggapin natin ang pangako, at makikita natin ang pangakong iyon
na natupad.  Alam ko na sa wakas ng panahon ay makikita ko ang pagdating ni Jesu Cristo at tunay
Niyang tatawagin ng malakas at bubuhayin ang mga patay.  Alam ko na haharap ako sa Kanya sa
paghatol at ipapahayag na matuwid sa dugo ni Cristo sa paningin at pandinig ng lahat.  Alam ko na ang
masama ay hahatulang marapat sa kahatulan dahil sa kanilang kasalanan at
kawalang-pananampalataya.  At nalalaman ko na ako, kasama ang lahat ng mga anak ng Dios, ay
mararanasan ang pinaka mataas na kapahayagan ng pag-ibig at pakikipisan ng Dios na maiisip sa
kalangitan.

Doon ang tipan ang Dios ay matutupad sa wakas.   Sa gayon ang lahat ng mga pangako niyaong tipan
ay maitatatag magpakailan man.  Ang iglesia ni Cristo ay magiging hindi mabibilang na karamihan, na
namumuhay ng sama-sama sa lupang pangako, ang lupaing umaapaw sa gatas at pulot.  Iyon ang
magiging pinaka dakila sa lahat ng mga gantimpala.  Panabikan natin ang araw na iyon itong darating
na taon, mga kapwa mananampalataya.  “Sapagkat sa madaling panahon, Siyang pumaparito ay
darating.”

Panatilihin tayo ng Dios na matapat sa pagdating na iyon.

________________________________________

Ating itaas ang ating mga puso sa panalangin.

Aming mapagbiyayang Ama sa langit, kami po’y lumalapit sa Iyo sa panalangin sa pasimula nitong
bagong taon, upang hilingin po sa Inyo na Kayo ay lubhang kumilos sa aming mga puso upang kami
ay tunay na mag-abang sa pagdating ng aming Panginoong Jesu Cristo, upang ang aming mga kaisipan
ay mapasa mga bagay ng kaharian ng langit.   At habang kami ay nag-aabang sa pagdating na iyon,
ipagkaloob Mo po na aming maitulad ang aming mga buhay sa pagdating na iyon.  Patawarin Mo po
kami sa aming mga kahinaan at mga pagkukulang.  Muli Mo po kaming palakasin ngayong araw at
itong taong darating.  Aming hinihiling ang mga bagay na ito alang-alang lamang kay Jesus, Amen.


