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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mateo 25:31-46

"Ang Pagbabalik ng Hari”

ni Rev. Carl Haak   

Kapag dumating ang Hari, ito’y magiging dakilang kaluwalhatian sa Kanya.  Ang Dios ay naging abala sa
pagdadakila sa Kanyang Anak, si Jesu Cristo.  Mababasa natin sa Filipos 2, “Kaya siya naman ay itinaas ng
Dios, at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan.”  Binuhay ng Dios ang Kanyang Anak na si
Jesus mula sa libingan.  Umakyat Siya sa kaitaasan sa kanan ng Dios kung saan ay inilagay ng Dios ang sarili
Niyang Anak upang mamuno sa lahat ng mga bagay para sa ikaluluwalhati Niya, para sa ikararangal Niya.

Ngunit ang kasukdulan ng lahat ng kaluwalhatian ng Anak ng Dios, na ating Hari, ay kapag Siya ay bumalik
upang humatol sa wakas ng sanlibutan.  Sa gayon ang buong lupa ay mayayanig.  Magtatago ang masasama
at ang matutuwid ay hahangaan Siya.  Sinabi Niya mismo sa Mateo 25, “Kapag dumating na ang Anak ng Tao
na nasa kanyang kaluwalhatian, na kasama niya ang lahat ng mga anghel, siya'y uupo sa trono ng kanyang
kaluwalhatian.”  Palilibutan Siya ang maluluwalhating anghel bilang tagapaglingkod, at sasamahan Siya ng
lahat Niyang mga banal.  At ito ay magiging dakilang kaluwalhatian para sa ating Hari.

Habang nasa lupa, Siya’y hinamak nila.  Dinuraan nila Siya, kinapootan Siya, at ipinako Siya.  Ngayon
tinatanggihan ng sangkatauhan na kilalanin Siya bilang tanging Panginoon, itinatatwa ang Kanyang
katotohanan, at isinusumpa ang Kanyang pangalan.  Ngunit hindi pagkatapos.  Kapag Siya ay bumalik, Siya
ay luluwalhatiin sa buo Niyang dakilang kahanga-hangang kaluwalhatian.  Siya ay makikita sa Kanyang
kamangha-mangha, matinding karingalan.  Idinadalangin natin, “Pumarito Ka, Panginoong Jesus.”  Hinihintay
natin ang pagbabalik ng ating Hari.

Sapagkat hindi lamang ito magiging kaluwalhatian sa Kanya.  Ah, ito ay magiging kaluwalhatian sa atin!  Ito
ay kasukdulan para kay Jesus sa Kanyang kaluwalhatian, ngunit ito rin ay kasukdulan ng ating kaluwalhatian
at ng ating pag-asa.  Ang buo nating pananampalataya kay Jesu Cristo ay nakatuon sa puntong ito.  Ito ang
layunin, ang puso, ng lahat.  Ito ang buo nating pag-asa.  At ito ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay, bakit
natin Siya pinaglilingkuran, at bakit natin tinitiis ang pagkawala ng lahat ng mga bagay, kung kinakailangan,
alang-alang sa Kanya.

Si David, sa Lumang Tipan, ay nalalaman ito.  Ipinahayag na niya sa pagtatapos ng kanyang buhay sa II
Samuel 23 ang mga sumusunod:  “Siya'y (tumutukoy sa hari) sisikat sa kanila gaya ng liwanag sa umaga,
gaya ng araw na sumisikat sa isang umagang walang ulap, gaya ng ulan na nagpapasibol ng damo sa lupa…
sapagkat hindi ba niya pasasaganain lahat ng aking tulong at aking nais?”  Ang makita ang pagbabalik ng Hari
sa kaluwalhatian!  Isipin mo!

Isipin mo ang iyong pananampalataya ngayon ng wala ang artikulong ito ng pananampalatayang Cristiano:
ang pagbabalik ni Jesu Cristo upang hatulan ang mga buhay at mga patay.  Kung wala ang artikulong iyon
ng pananampalatayang Cristiano, ano ang mayroon ka?  Sasabihin mo, “Magkakaroon kami ng kapatawaran.
Magkakaroon kami ng iglesia.  Magkakaroon kami ng Espiritu Santo.”   Oo, marahil. 
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Subalit kung wala ang artikulong ito, kung wala itong tiyak na pananampalataya na si Jesu Cristo, ang Hari
ng lahat, ay babalik sa wakas ng sanlibutan, kung gayon ay hindi magkakaroon ng kasukdulan.  Walang
panghuling kaluwalhatian.  Walang panghuling iglesia; walang walang hanggan; walang bagong langit at
lupa; walang panahon na tayo ay uupo, tulad ng sinabi ni Jesus, kasama ni Abraham at Moises at Pablo at
lahat ng mga banal doon upang hangaan ang kagila-gilalas na biyaya ng Dios sa kaganapan nito.  

Mga kapatid kong lalaki at babae, ito ang layunin.  Ito ang ating hinihintay.  Ito ang nagbibigay pabigat sa
ating mga kaluluwa sa gitna ng bawat pagsubok at kaguluhan.  Ito ay nagbibigay ng direksyon.  Ito ang
layunin sa buhay.   Bakit ka nabubuhay?  Ikaw ba ay nabubuhay na handang humarap sa Hari upang
makasama ng Hari sa walang hanggan?  Ito ang dahilan kung bakit handa tayong magdusa, gaya ng sinabi
ko ilang sandali pa lamang, para sa Kanyang layunin.  Ito ang dahilan kung bakit nagpapagal tayong turuan
ang ating mga anak sa tahanan at nagpapanatili ng biblikal, makadios na pag-aasawa sa gitna ng maruming
sanlibutan.  Ito ang dahilan kung bakit nagpapagal tayo para sa mga Cristianong paaralan at nagpapanatili
ng mga pag-aasawa – dahil si Jesus ay darating!

Ito ang pinanghahawakan natin sa pamamagitan ng pananampalataya.  Ito ang nagbibigay-kaginhawahan
sa atin ngayon sa bawat kalungkutan.  Ito ang nasa ating harapan kapag inilalagay natin ang katawan ng
ating mahal sa buhay sa kabaong at inililibing siya sa lupa.  At ito ang humihila sa ating mga paa mula sa
patibong ng mga tukso na inilatag ng diablo sa atin o naglalayo sa atin sa yakap ng ibang babae (o lalaki).
Ito ang dahilan kung bakit hindi natin iiwan ang ating pag-aasawa.  At ito ang dahilan kung bakit hindi tayo
sasama sa sanlibutan sa walang-saysay at hungkag nitong hinahabol – dahil ang ating Hari ay darating.  Ang
Haring Jesus ay darating.  Handa ka na ba? 

Siya ay babalik upang humatol, ayon sa Biblia, ang dakilang araw ng pag-iisip para sa sangkatauhan.  Ngayon
Siya ay babalik para sa iba pang bagay; sapagkat sinasabi ng Biblia na sa araw na iyon ay bubuhayin niya
ang ating mga katawan mula sa mga patay.  Ah, anong inam na araw ito kapag babaguhin Niya ang ating
masamang katawan, upang ito ay maanyuan tulad ng sa Kanyang napakaluwalhating katawan.  Ang katawan
natin ngayon na nabubulok at tumatanda at inilalagay sa lupa at nagiging alabok – ang mga katawang iyon
ay hindi maiiwang nalimutan sa libingan.  Binabantayan Niya ang mga katawang iyon.  At kapag Siya’y
dumating babaguhin Niya ang mga iyon tulad sa Kanyang maluwalhating katawan.

Mayroon pa.  Darating Siya upang likhain ang bagong langit at bagong lupa kung saan ang katuwiran ay
mananahan, sabi ni apostol Pedro.  Titipunin Niya upang pag-isahin ang iglesia.  At doon tayo ay haharap
sa Kanya magpakainlanman sa walang katulad na kariktan.

Mayroon pa.  Darating Siya upang mailagay Niya ang hiyas ng Kanyang biyaya at kaluwalhatian sa ating mga
ulo, upang madala Niya tayo sa ganap na kapayapaan at lugod at pakikisama sa Dios.

Subalit, pangunahin, si Jesu Cristo ay muling babalik para sa kahatulan – upang ang lahat ng tao ay matipon
sa Kanyang harapan bilang Hukom.  Sapagkat sinasabi Niya sa Juan 5 na ipinagkaloob niya sa Anak ang
buong paghatol.  Siya ay tatayo sa harap ng Kanyang mga kaaway, sa harap ng mga di-sumasampalataya,
sa harap ng masasama at lahat ng lumapastangan sa Kanyang pangalan, na namuhay sa sanlibutang ito dahil
sa pagmamataas ng kanilang puso, na nagpahayag sa harap Niya na sila ay sa kanilang sarili at gagawin nila
ang nais nila at walang sinumang makapagsasabi sa kanila ng dapat gawin, na mayabang na nagpapahayag
na “Ako ay tao.”  Siya ay paparito upang hatulan sila.  At sinasabi Niya ngayon, “Kaya't ngayon, O mga hari,
kayo'y magpakapantas.  Ang anak ay inyong hagkan, baka magalit siya sa araw na iyon.”

Siya rin ay paparito upang hatulan tayo, na Kanyang bayan.  Sapagkat tayo man, ay tatayo kasama ng
karamihan ng mga tao sa araw na iyon.  Sabi Niya, “At titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at
kanyang pagbubukud-bukurin ang mga tao.”  Isang panghuling pampublikong paglalabas ng  kahatulan sa
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langit o impierno.  Ang sangkatauhan ay ipatatawag sa harapan ng trono ng Anak ng tao sa Kanyang
pagbabalik.  Ito ang walang hanggang layunin ng Dios – na sa huli ang Kanyang katuwiran kay Jesus ay
mahayag sa bawat puso at kaluluwa.  Roma 2:5, “Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi
ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng poot sa araw ng kapootan at pagpapahayag (narito ang pagbabalik
ni Jesus) ng matuwid na paghuhukom ng Dios.”  Sa araw na iyon, sa pamamagitan ni Jesus, ito ay malalaman
ng lahat at ng publiko, mahahayag, at ipapahayag na ang Dios, kay Jesus, ay matuwid – matuwid sa paghatol
sa lahat ng mga tumanggi sa Kanyang Anak na si Jesu Cristo, na makakarinig ng mga salitang, “Lumayo kayo
sa akin, kayong mga sinumpa.  Doon kayo sa walang hanggang kadiliman,” at matuwid sa Kanyang kaligtasan
sa pagsasabi Niya sa Kanyang mga anak, “Halikayo, mga pinagpala – pinagpala sapagkat ang inyong mga
kasalanan ay ganap na tinakpan ng dugo ng Aking Anak.” 

Ang Biblia ay puno lamang nito.  Ang nilikha ay nananabik at dumadaing para sa araw na ito.  Sinasabi sa
atin ng Roma 8 na ito ay nananabik na makibahagi sa malulwalhating kalayaan ng mga anak ng Dios.  Ang
iglesia ngayon sa kaluwalhatian, sumasamba sa paligid ng trono ng Dios, ang lahat ng mga kaluluwa ng mga
banal ng Dios na kasama ni Jesus, sila ay sumisigaw ng:  “Kailan pa, O Makapangyarihang Panginoon, banal
at totoo, bago mo hatulan at ipaghiganti ang aming dugo sa mga naninirahan sa ibabaw ng lupa?
Magbangon Ka, Panginoon.  Ikaw ay tumayo.  Ipakita Mo ang Iyong sarili.”  At ang Kasulatan ay paulit-ulit,
sa mga talinghaga at mga sulat at mga awit at mga propesiya sa Lumang Tipan, patuloy na nagsasabi sa atin,
“Ang Hari ay darating.  Ang sanlibutan ay darating sa kanyang pagtatapos, sa kanyang wakas, kapag si Jesu
Cristo ay nagpakita sa mga ulap ng kaluwalhatian.”  Ito ang darating sa dito sa lupa.  Handa ka na ba?

Bago ang Kanyang pagbabalik, sinasabi sa atin ng Biblia, na magkakaroon ng malaking pagtalikod ng
tinatawag na Cristianismo – isang malaking pagtalikod mula sa katotohanan ng Kasulatan.  Magkakaroon ng
paghahayag ng sinasabi ni Pablo sa II Tesalonica 2 na taong makasalanan, ang Anticristo, ang kaharian ng
isang sanlibutan, nagkakaisa sa pagkapoot sa ating Panginoon at Hari at lahat ng magpapahayag sa Kanya
o gagawa ng Kanyang kalooban.  Magkakaroon ng malaking pag-uusig laban sa lahat ng mamumuhay ng
banal kay Jesu Cristo.

Ngunit kapag sa wakas, ang kasalanan at rebelyon laban sa Dios ay naabot na ang kanilang banal na
itinakdang hangganan at wakas, kapag ang huling hinirang ay ipinanganak sa sanlibutang ito at muling
binuhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo ni Cristo, kung gayon si Jesus ay bababa na mula sa kanan ng
Dios bilang Hari.  Siya ay makikita ng lahat sa Kanyang kaluwalhatian.  Sa Kanyang pagpapakita ang mga
patay ay agad na babangon mula sa lupa, upang ang lahat ng tao ay tatayo sa Kanyang harapan –
sangkatauhan mula kay Adan hanggang sa huling kaluluwa.  Si Cristo ay uupo sa trono ng paghatol, ang tala
ng mga ginawa ng tao ay babasahin, at ipapahayag Niya ang matuwid na hatol sa lahat:  walang sala o may
sala.  At ipapatupad Niya ang hatol.  Ang masama, na hindi nilinis ng Kanyang dugo, at nabuhay sa kawalang
pananampalataya, ay itatapon sa lawa ng apoy.  At ang matuwid, sa biyaya lamang, tinakpan ng Kanyang
dugo – patungo sa buhay na walang hanggan.

Haharap ka doon.  Hindi mo ito matatakasan.  Ikaw ay naroon.  Sa II Corinto 5:10 sinasabi ng Dios,
“Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Cristo upang bawat isa ay tumanggap ng
kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama.”  Hindi
ka mawawala sa karamihan.  Hindi ka lulubog nang hindi napapansin sa likod ng pila ng bilyun-bilyong
nakatayo sa harapan ng trono.  Tatawagin ang iyong pangalan.  At ikaw ay hahakbang sa unahan.  At ikaw
ay huhukuman.

May dalawang katotohanan, sa gayon, na kailangang ipakita sa atin ngayon.

Una, ang pagbabalik ng ating Hari, si Jesus, ay naglalagay ng kasinungalingan sa lahat ng sinasabi ng
sanlibutan.  Ano ang sinasabi ng sanlibutan?  Sa telebisyon, sa mga balita, sa mga aklat, sa mga awitin
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sinasabi nila “Walang kahatulan mula sa Dios.”  Ang katotohanan ng pagbabalik ng Hari ay tinutuya ng tao
dahil kinamumuhian ng tao ang kaisipan ng pagkakaroon ng pananagutan sa iisang tunay at tanging Dios na
siyang Panginoon.

Ang tao ay mananagot sa Dios.  Iyan ang ipinahahayag ng pagbabalik ni Jesu Cristo.  Siya ay mananagot sa
Lumikha, siya ay mananagot sa pagtataksil sa harap nitong Lumikha – sapagkat ang tao sa simula ay nilikha
upang umibig, maglingkod, makilala, at luwalhatiin ang Dios.  Ang pagkabigong gawin ito ay karumal-dumal
na kasamaan.

Subalit ipinadala ng Dios ang Kanyang Anak dito sa sanlibutan upang ang mga sumampalataya, sa
pamamagitan ng biyaya, sa Kanyang Anak ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang
hanggan at kagalakan sa Dios.

Ang pagbabalik ni Jesu Cristo ay naglalagay ng kasinungalingan sa kaibuturan ng puso ng tao kapag sinasabi
ng tao, “Walang kahatulan mula sa Dios.”  Inilalagay nito ang kasinungalingan sa ebolusyon.  Ang ebolusyon
ay hindi siyentipikong paliwanag ng mga pinagmulan.  Hindi iyon ang nagtutulak dito.  Hindi ito tapat na
pagtatangka upang malaman kung saan tayo nagmula.  Ang ebolusyon ay isang pagtatangka na itanggi ang
ating pinagmulan.  Ito ay interesado sa tanong na ito:  Pananagutan – Sino ako?  Iyan ang sinisikap na
masagot sa ebolusyon.  Sinasabi ng tao, “Hindi ako mananagot sa Dios.  Ako ay bahagi ng kahalagahang
pansanlibutan.  Ako kahit paano, sa pamamagitan ng pagkakataon, ay nagmula sa tagpo ng tadhana ng tao.
Ako ay sumibol.”  At sinasabi ng Dios, “Hindi.  Ikaw ay ginawa ng Aking kamay.  Ikaw ay ginawa mula sa
alabok ng lupa.  Hiningahan Ko ang mga butas ng iyong ilong ng hininga ng buhay.  Binigyan Kita ng
kaluluwa.  At ang kaluluwang iyan ay nararapat tumayo sa Aking harapan upang luwalhatiin Ako, alinman sa
pagpapatupad ng banal Kong katarungan o sa mga awit ng pagpupuri.”  Ikaw ay may pananagutan sa Dios.
Sumampalataya ka sa Panginoong Jesu Cristo.  Magsisi sa mga kasalanan.  Makatagpo ng kanlungan at
walang hanggang kaluguran sa Kanya.

Dapat nating tandaan na itong paghuhukom, na tiyak na darating, ay darating sa sanlibutan at lahat ng
naroon.

Ngunit ito ay kaginhawahan.  Ang aking kaginhawahan ay ang Isa na hahatol sa akin sa araw na iyon ay ang
Isa na namatay para sa akin.  Ang kaginhawahan ay ang batayan ng paghuhukom ay ang aking Panginoong
Jesus.  Ang Hari na hahatol ay ang Panginoong Jesu Cristo.  Siya ang Isa na, dahil sa biyaya ng Dios, ay inibig
ang Kanyang mga anak hanggang sa wakas.   Mananampalataya, Siya ang Isa, na umibig sa iyong kaluluwa
sa pinakamalalim na impierno doon sa krus.  Siya ang Isa na mas malapit pa kaysa kapatid.  Siya ang Isa na
nagpapahayag na Siya ay tapat at totoo.

Ang Ama, gaya ng sinabi ko kanina (Juan 5), ay ipinagkaloob sa Anak ang buong paghatol.  Ang Isa na
nagbuhos ng Kanyang sariling dugo para sa ating mga kaluluwa ang magiging Hukom.  Iyan ang ating
kaginhawahan.  Siya ba, na ulo ng iglesia, ay hahatulan ang katawan, ang mga kaanib ng iglesia?  Ang
Asawang lalaki ba, ang ating Panginoong Jesu Cristo, ay susumpain ang Kanyang asawa?  Iiwanan ba tayo
ng Tagapagligtas sa mga sandaling iyon?  Sinasabi ko sa iyo, hindi Niya gagawin.  Ipapahayag Niya ang
bawat pangalan ng mga pinag-alayan Niya ng buhay.  Siya ay darating at sasabihin, “Ah, ang isang ito, ang
isang ito ay Akin, sa walang hanggang biyaya at paghirang.  Ito ang isa na naaalala ko nang lubusan,
sapagkat binayaran ko ang kanyang mga kasalanan sa krus.  Ito ang isa na, sa pamamagitan ng Aking
biyaya, ay lumakad na kasama Ko sa sanlibutang ito at lumakad sa landas ng pagsisisi kasama Ko.”

Kaya nga ayaw nating mapahiya sa araw na iyon o magdala ng kahihiyan sa Kanyang pangalan.  Dahil ang
ating Tagapagligtas ay ang Isa na babalik, ang ating dakila at maluwalhating Tagapagligtas, hindi natin nais
ngayon na gumawa ng anumang bagay na makapagdadala ng kahihiyan sa anumang paraan doon sa
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kamangha-mangha, maluwalhating biyaya ni Jesu Cristo.  Na Siya ay mabibigo sa akin?  Na masusugatan ko
ang Kanyang pag-ibig?  Na kailangan kong sabihin sa Kanya, “Panginoon, habang sa panlabas ay
ipinahahayag ko ang Iyong pangalan, gayunpaman, lumakad akong taliwas sa lahat ng sinasabi ko habang
ang mata ng mga tao ay nakatuon sa akin.  Ang aking relihiyon ay para lamang sa mga mata ng mga tao.”
Ang pananampalatayang nagliligtas ay hindi para sa mga mata ng mga tao.  Ang pananampalatayang
nagliligtas ay para sa mata ng Hari.  Kaya tayo nabubuhay. 

Ang aking kaginhawahan, ang iyong kaginhawahan, bilang mananampalataya, ay sa araw na iyon lahat ng
Kanya at ating kaaway ay lilipulin.  Ngayon ang mga kaaway ni Jesu Cristo ay kinukutya at inuusig ang mga
nagpapahayag sa Kanya.  Tinatanong nila, “Nasaan ang iyong Dios?”  Sinasabi nilang walang saysay na ilagay
ang iyong tiwala kay Jesu Cristo.  Sinasabi nila na ikaw ay kaaway dahil ipinahahayag mo ang problema ng
tao bilang kasalanan, kasalanan laban sa Dios.  Kaya sinabi sa atin ni Jesus, “Huwag kayong magtaka kung
kinapopootan kayo ng sanlibutan.  Kinapootan nila Ako.  Ang alipin ay hindi nakahihigit sa kanyang
Panginoon.”  Sila ay nagbabantay at napakabilis nilang ituro ang iyong mga di-pagkakatugma.  At nais nila
ngayon na gawin ang Cristianismo na relihiyon ng mga panatiko, mga kaaway ng sekswal na pagpili, mga
tagapagtanggol ng kapanatikuhan.

Ngunit sa araw na iyon ang tala ay maitatama.  At ang layunin ng Dios at lahat ng mga kumatawan nito ay
mabibigyang-katarungan.  Mayroong kaaliwan dito, sapagkat sa araw na iyon tayo ay ililipat patungo sa
makalangit na kagalakan at kaluwalhatian.

Narito ang isa sa mga lubos na pinagpalang salita mula sa Kasulatan na kailanman ay iyong maririnig:
“Halikayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa
pagkatatag ng sanlibutan…. Magaling! Mabuti at tapat na alipin; pumasok ka sa kagalakan ng iyong
Panginoon.”  Iyon ang mga lubos na pinagpalang salita na maririnig o kailanman ay maririnig ng iyong tainga.
Ang lubos na pinagpalang mga salita na maririnig ng iyong tainga ay hindi:  “Ah, ikaw ang lahat sa akin (kung
ito ay sinalita ng ibang lalaki o babae).  Bigyan mo nga ako….”  Ang lubos na pinagpalang mga salita ay hindi:
“Magkakaroon ng Pamaskong bonus.”  O “Isa ka sa mga tao.”  O “Pasok ka na sa grupo.”  O “Ikaw ang
pinakamagaling naming despatsador.”  O “Ang bahay mo at bakuran ay napakaganda.”  O “Ikaw ay maganda,
o pinakamagaling.”  Ang mga iyon ay hindi ang pinakamatatamis na salita para marinig ng tainga ng tao.
Sa araw na iyon lahat ng gayong mga salita ay mahuhulog sa lupa na walang katuturan.  Sa araw na iyon
bawat mapagmataas na tingin at bawat mayabang na espiritu ay ibababa.  Sa araw na iyon ang mga pag-iisip
ng tao ay mapaparam.   

Ngunit mahalaga lamang ang sasabihin ng Dios sa iyo.  Mahalaga ngayon ang sinasabi ng Dios tungkol sa
iyo.  Mahalaga kung ano ang sasabihin Niya sa araw na iyon tungkol sa iyo.  Iyan ang mahalaga!

Ang aking kaginhawahan ay, kay Jesus, nakikita ako ng Dios bilang Kanya, tinubos at mahalaga.
Samakatuwid, sa Kanyang biyaya, sasabihin Niya, “Halika dito sa kalugurang inihanda para sa iyo – dito sa
walang hanggang paraiso.  Halika dito sa lugar kung saan walang luhang matatagpuan o mabubuo.  Halika
sa Aking tabi.  Umupo ka rito at paglilingkuran Kita.”

Ang Hari ay darating.  Siya ay nadaramtan ng kalakasan, napapalamutian ng kaluwalhatian, na may setro sa
Kanyang kamay.  Siya ay nakaupo sa Kanyang trono, nagbibigay ng Kanyang mga utos.   Kung hindi ko
itataas ngayon ang aking tinig at sasabihin sa iyo na Siya ay darating at kailangan mong humarap sa Kanya,
kung gayon ang iyong dugo ay nasa aking mga kamay sa araw na iyon.  At kung hindi mo diringgin ang
salitang ito, ang iyong dugo ay sisingilin sa iyo.  Hindi ka sa iyong sarili.  Ito ang buhay:  ang makilala si Jesu
Cristo at makilala ang Dios sa Kanya.  Si Jesus ay darating.  Lumabas ka upang salubungin Siya.  Ihanda mo
ang iyong sarili sa Kanyang pagdating.
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Naghahanda tayo sa Kanyang pagdating hindi sa pamamagitan ng panghuhula sa oras, na walang sinumang
makakagawa.  At sinumang magtangkang ipahayag ang kanilang sarili na mga huwad na propeta, ay mga
kaaway ni Jesu Cristo.  Kundi tayo ay naghahanda sa pamamagitan ng pamumuhay ng matuwid at banal na
buhay.  Naghahanda tayo sa pamamagitan ng pamumuhay na may mata ng pananampalataya sa araw ng
ito.  Ito ang dapat nakahanda sa atin sa pagbangon natin sa umaga, kapag tayo ay nag-asawa, kapag tayo
ay nagtapos sa mataas na paaralan, kapag umalis tayo sa bahay ng 6:30.  Dapat nating laging sabihin sa
ating sarili:  “Ang aking Hari ay darating.”  Ganoon ka ba?

Kung hindi ka ganoon, ikaw ay nasa maling landas ngayon.  Makabubuting umalis ka na sa landas na iyan
ngayon.  Ikaw ay nasa daan ng kapahamakan.  Nabubuhay ka ba para sa mga bagay ng buhay na ito?  Ito
ba ang mahalaga sa iyong puso?  Ito ba ang iyong sinusundan?  Mayroong isang landas para sa iyong
kaluluwa.  Mayroong isang landas para sa iyong puso.  Ang iyong mata ay dapat nasa pagdating ni Jesu
Cristo.  Dapat kang mag-ipon ng espiritual na kayamanan at pag-ibig sa Kanya.

Ikaw, na nasa negosyo – sisingilin ka Niya ng Kanyang mga kalakal at kung paano ka nagnegosyo at paano
ang iyong naging asal.  Ikaw, na may mga yaman o lupain o mga tahanan, ikaw, na may mga anak – sa lahat
ng mga bagay na ito ang Panginoon ay magtatanong.  Ikaw, na may lakas ng iyong katawan – paano mo
ginamit ang iyong katawan.  Ikaw na may mga talento; ikaw na may mga pinagkukunan – ginamit mo ba sila
sa pagsusulong ng dakila at maluwalhating kaharian?  Itatanong Niya:  “Paano mo Ako pinaglingkuran?
Paano ka gumawa?”  Tapat akong nangangako sa iyo, sa batayan ng Salita ng Dios, na si Jesu Cristo ay
magtatanong sa iyo.

Ah, anong pagsisisi kung sasabihin kong, “Hari, habang ikaw ay nasa malayo, binugbog ko ang iyong mga
lingkod.  Namuhay ako sa pagkapoot laban sa ibang kaanib ng iglesia.  Hari, habang ikaw ay wala, namuhay
ako sa kaharian ng kadiliman.  Hari, nakita ko ang isa sa iyong maliliit na nangangailangan ngunit ako ay labis
na abala sa sarili kong negosyo at naisip kong may ibang tutulong sa kanya.  Hari, labis akong abala upang
tanggapin ang mahihirap, upang magbasa ng Kasulatan.  Labis akong abala upang tumulong sa iglesia.
Natulog ako sa sanlibutang ito.”  Oh, anong pagisisi.

Sa halip, mamuhay tayo na nakatingin sa pagdating ng ating Panginoong Jesu Cristo, upang tayo ay maging
katanggap-tanggap at nalugod sa Kanya sa araw na iyon.  Tiisin natin, kung kinakailangan, ang kawalan dahil
sa Kanyang pangalan.  Maging handa tayong tawagin ng anumang katawagan na nais nilang itawag sa atin.
Maging handa tayong isuko ang ating mga tahanan, mga pag-aari, mga pamilya, at mga kalakal.  At tayo ay
umasa hanggang sa wakas.  Sapagkat ang Hari ay darating!  Kaunting panahon na lamang.  Maging matiyaga
at maghintay at manalangin:  “Pumarito Ka, Panginoong Jesus, pumarito Kang madali.”  

______________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong mahalagang salita.  Bigkisin Mo ito sa aming mga puso.  Sa pangalan ni Jesus,
Amen.


