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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Lucas 21:25-28

“Ang Panghuling Tanda ng Pagbabalik ni Cristo”

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Mayroong isang panghuling tanda na magpapakilala ng pagbabalik ni Cristo.  Ating isasaalang-alang
ito ngayon ang panghuling  tanda at dalhin ang ating serye sa Pagbabantay para sa Pagbabalik ni Cristo
sa kawakasan.

Ang panghuling tanda na ito ay mangyayari sa mismong araw ng pagdating ni Cristo sa katapusan ng
sanlibutan.  Ito ay tanda ng dagundong kung saan ating nang nakikita sa sangnilikha sa paligid natin.
Ang huling  tanda ay magre-resulta sa pagkawasak ng kasalukuyang  sangnilikha.  Hindi lamang ang
pagkawasak ng mundo, kundi ng buong kalawakan.  Ang bawat bagay ay mababalumbon na gaya sa
isang scroll o rolyo ng papel at mawawasak.

Ating mababasa ito sa Lucas 21:25-28.  “At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga
bituin; at sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa, na matitilihan dahil sa ugong ng dagat
at mga daluyong;  Magsisipanglupaypay ang mga tao dahil sa takot, at dahil sa paghihintay ng mga
bagay na darating sa ibabaw ng sanglibutan:  sapagka't mangangatal ang mga kapangyarihan sa mga
langit.  At kung magkagayo'y makikita nila ang Anak ng tao na pariritong nasa isang alapaap na may
kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian.  Datapuwa't kung magpasimulang mangyari ang mga bagay
na ito, ay magsitingin kayo, at itaas ninyo ang inyong mga ulo; sapagka't malapit na ang pagkatubos
ninyo.” 

Dahil ito ang panghuling tanda ng pagbabalik ni Cristo, lubhang malinaw na ito ang ating magiging
huling pangangaral.  Gaya ng ating mahahanap ngayon, ang Salitang ito ng Dios ay isang nababagay
na talata upang dalhin ang ating serye sa katapusan.  Ang huling mga salita ni Jesus ay isang dakilang
kaaliwan sa atin.  Kapag nakita ninyo ang mga bagay na ito ay nagpasimulang maganap, tayo’y
tumingala, at itaas ang inyong mga ulo, sapagkat ang iyong katubusan ay paparating na.  Ang lahat
ng mga tanda na ating isinaalang-alang at magtatapos dito:  ang ating huling paglaya mula sa
kasalanan at sa makasalanang sanlibutang ito.

Ang kahatulan ng Dios sa panahon ng Baha ay nagdulot ng kabuuang pagkawasak ng mundo.  Subalit
ang gayong pagkawasak ay limitado lamang sa mundo.  Na hindi tunay sa panghuling tanda na ito ay
malinaw mula sa wika ng talata na ating isinaalang-alang.  Nagsasalita si Jesus ng pagkawasak ng
mundo.  Subalit Siya rin ay nagsasalita ng mga kapangyarihan ng langit na niyayanig.  Dahil sa
katagang “langit” ito ay nangangahulugan sa bawat bagay na labas sa kabilugan ng mundong ito.
Subalit hindi lamang tinutukoy ni Jesus ang pagkayanig ng mundo.  Siya ay nagsasabi ng pagyanig ng
mga kapangyarihan ng langit.  Nakita mo, noong nilikha ng Dios ang kalawakan, Kanyang inayos sa
bawat lugar ang lahat ng uri ng batas ng kalikasan na namamahala sa kalawakang ito.  Ang mga batas
ng kalikasang ito kung kaya’t ang tao ay tinawag upang tuklasin at gamitin ayon sa kaayusan upang
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mapaamo at isulong ang sangnilikhang ito sa ipaglilingkod sa Dios.  At ginawa ito ng tao.  Gaya
halimbawa ng, hindi natin nakikita ang mga karagatan na umaapaw mula sa mga harang at tinatakpan
ang tuyong lupa.  Magagawang ipaliwanag ng mga siyentipiko, mula sa likas na punto ng pananaw,
kung bakit ito tumpak.  Gayon din ito ay tunay sa labas ng kalawakan.  Ating inaawit sa himno ng
musika ng mga sansinukob.  Ang mga galaxies ay nakahawak sa kanilang mga lugar.  Ang araw ay nasa
kayang lugar – ang mundo ay umiikot dito, kasama ang mga planeta – ang buwan, sa kanyang lugar,
umiikot sa palibot ng mundo.  Ang lahat ng ito ay nakahawak sa kanilang mga daanan dahil sa tiyak
na mga batas ng kalikasan.  At ang mga ito ang kapangyarihan na sinabi ni Jesus dito noong Kanyang
sabihing, “magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit.” 

Subalit dapat nating kilalanin na ang Dios ang Nag-iisa na Siyang nangangalagang panatilihin ang mga
kapangyarihang ito – batas kalikasan na sanhi ng sangnilikha upang tumakbong mahinahon.  Ang
mang-aawit ay nagpapatotoo ng katotohanang ito noong kanyang isinusulat ang patungkol sa mga
dagat sa Mga Awit 104:9, “Ikaw ay naglagay ng hangganan upang sila'y huwag makaraan; upang sila'y
huwag magsibalik na tumakip sa lupa.”  Nilalayon ni Pedro sa II Ped. 3 na, yamang nasasakop ng
kapangyarihan ng Dios ang mga lugar ng dagat ay nasa Kanyang mga kamay, sa pamamagitan ng
payak na salita magagawa Niyang alisin ang mga gapos, upang ang mga tubig ng mga dagat ay
matakpan ang lupa sa Baha.  Ito ay katulad din ng kasalukuyang sanlibutan at ng kapangyarihan ng
langit.  Hinahawakan ng Dios ang mga kapangyarihang ito, ang mga batas kalikasan ay
pinangangasiwaan ang araw, buwan, at mga bituin, sa Kanyang mga kamay.  Ating mababasa sa II
Ped. 3:7, “Nguni't ang sangkalangitan ngayon, at ang lupa, sa pamamagitan ng gayon ding salita ay
iningatang talaga sa apoy, na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama.”

Noong nagsasabi si Jesus, ng pagyanig ng mga kapangyarihan ng kalangitan, ibig Niyang sabihin na
sa huling araw ng sanlibutang ito, ang mga batas-kalikasalang ito na humahawak sa lahat ng mga
bagay sa kanilang mga kinalalagyan sa kalawakan ay yayanigin ng Dios.  Hahayaan ng Dios na mawala
ang kanilang mga kapangyarihan, at ang labas ng kalawakan ay magsisimulang mahati.  Wala nang
musika sa paligid.

Subalit ito ay hindi magaganap ng isang saglit, siguro hindi rin isang araw lamang.  Sinabi ni Jesus sa
atin sa talatang 25 na magkakaroon ng “magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin.”
Sa madaling salita, ang mga bagay ay magsisimulang magka-problema kasama ang araw, buwan, at
mga bituin.  Sa Mateo 24:29 ating natutuhan na ang araw ay dahan-dahang magiging madilim.  At,
dahil dito, gayon din ang buwan.  Nang oras ding iyon, gayonman, ang mga bituin mismo ay
magsisimulang mawala ang kanilang kaningningan.  Makikita ng tao na nagpapasimula itong maganap
– katulad sa isang flashlight, na ang mga baterya nito ay mauubos.  Ang liwanag ay magdidilim at
magsisimulang umandap- andap ng saglit, pagkatapos ay unti-unting magdidilim.  Makikita ng tao na
mangyayari ito ng ilang mga araw.  Sinasabi natin ito sapagkat magagawa nating makita ng ating mga
mata ang tandang ito ng pagbabalik ni Cristo.  Ating sinasabi din ito, sapagkat ipinahiwatig ito ni Jesus
sa talatang 28 na sinasabi Niyang:  “magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito.”  Sa madaling
salita, ang ilaw na nagliliwanag sa kalangitan ay dahan-dahang magpasimulang mawala.  Sila ay
unti-unting mamamatay, hanggang sa oras na ang araw ay magiging maitim na tulad sa pantalukbong
sa ulo at ang buwan ay magiging gaya sa dugo (Apocalipsis 6:12).

Sa huling araw ng pagbabalik ni Cristo, ang mga kapangyarihan ng langit ay mawawala at ang mga
bituin ay mahuhulog mula sa kanilang kinalalagyan sa kalangitan.  Ang mga planeta ay
magbabanggaan.  Ang mga bato sa kalawakan ay mahuhulog sa lupa.  Ang araw ay mahuhulog sa
kanyang kinalalagyan.  Mawawala na ang buwan.  Ang lahat ng mga bagay na permanente sa paningin
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mo at sa paningin ko,  na hindi natin lubos maisip na magbabago, ay mawawasak na may matinding
init. 

Inilarawan ni Isaias ito sa paraan ng kapitulo 34:4:  “At ang lahat na natatanaw sa langit ay malilipol,
at ang langit ay mababalumbong parang isang ikid: at ang buo nilang hukbo ay mawawala na parang
dahong nalalanta sa puno ng ubas, at gaya ng lantang dahon ng puno ng igos.”  Sa lahat ng mga
trahedyang ito ng pagkawasak ng kalawakan, ang mundo ay kasama din dito.  Ang mundo ay maliit
na bahagi ng buong kalawakan.  Kung ang kalangitan ay mayanig, gayon din ang lupa at ang bawat
bagay dito. 

Inilarawan ni Jesus itong pagyanig ng lupa sa kataga ng mga dagat.  Ating mababasa sa huling bahagi
ng Lucas 21:25:  “At sa lupa'y... matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong.”  Ang pariralang
ito ay tunay na naglalarawan.  Ang malaking bahagi ng tubig ay dadaluyong.  Ano ang magiging
kaibahan sa pagitan nito at ng malalakas na mga bagyo ay magpapagalit sa mga katubigan ng mga
dagat?  Unti-unti na ang ilaw ng kalangitan ay magpapasimulang siraan.  Ang pagyanig ay
magpapasimula – maliliit sa simula.  Subalit sapat na ang ilagay sa pagkilos ang mga dagat at mga
pag-alon.  Magpapasimula silang maalog, at ang mga tubig ay magpapasimulang gumalaw sa bawat
dalampasigan ng lupa.  Habang lumulumbha ang pagyanig ng kalangitan, gayon din naman ang
pagyanig ng katubigan sa lupa, hanggang sa oras na ang mga along iyon ay magpasimulang umapaw
tungo sa tuyong lupa mismo na may mga pag-alon na mas malalaki pa sa tsunami na ilang mga taon
na ang tumama sa mga dalampasigan ng karagatan ng India.

Subalit marami pa.  Kapag ang mga dagat ay mayanig sa ganitong kaparaanan, gayon din ang buong
mundo.  Ang tuyong lupa din.  Sa madaling salita, ipinapalaam ng Apocalipsis 6:12 sa atin, na
magkakaroon ng malakas na lindol.  Hindi, hindi ng mga lindol sa iba’t ibang panig.  Ang buong mundo
ay lilindulin.  Pagkatapos, sa pinakahuling araw, kapag ang lahat ng mga bagay ay nayayanig, at ang
himpapawid ay nangahuhulog, ang bawat kabundukan at kapuluan ay magagalaw sa kanilang
kinalalagyan.  Hindi ito binanggit ni Jesus dito, subalit ito ay sunod-sunod na mangyayari sa huling
pagwasak ng kalawakan.  Sinasabi ito ni Pedro sa II Ped. 3:10 at muli sa talatang 12.  Ang kalawakan
ay gawa sa apoy.  Ito mahalagang elemento ng kalawalakan, ay gagamitin ng Dios na pangwasak,
lubusan, ang buong sanlibutan.

Sa dakilang araw na iyon, sa huling araw ng makapangyarihang Dios, kapag si Cristo ay dumating muli
upang wasakin ang sanlibutang ito at lahat ng naririto, ang bawat bagay ay darating sa pagkadurog
at tutupukin lahat ito ng apoy.  Ang lahat ng ito, mula sa pasimula hanggang sa pinakahuling
magaganap na panahon, ang gagawa ng huling tanda ng pagbabalik ni Cristo.  At walang sinuman ang
magagawang balewalain ang tandang ito!

Ano ang idudulot ng huling tandang ito ng pagbabalik ni Cristo sa sangkatauhan ng sanlibutang ito?
Tinuturuan tayo ni Jesus sa talatang 25 ng Lucas 21,  “sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga
bansa.”  Ang bawat bansa at mamamayan ng sanlibutang ito ay malalaman kung ano ang mangyayari.
Paanong ang sinuman ay hindi makakapansin nito?  Subalit ang kaisipan, na silang lahat ay magugulat.
Kahit sa nagpapasimulang digmaang nuclear man na nagpapasimula, walang sinuman ang makakaasa
sa lahat ng ito.  Ang mga salita ni Jesus ay tumutunog ng malakas at maliwanag:  “Narito, ako'y
madaling pumaparito.”  O ‘di naman kaya’y,  “Ako’y darating na gaya ng magnanakaw sa gabi.”  Kung
saan ang lahat ng ibang mga tanda na nananawagan sa pagdating ni Cristo ay binabalewala ng bawat
isa na may kawalan ng pananampalataya, ang tandang ito ay hindi maitatanggi.  Ang mga tao sa
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sanlibutang ito, saan man sila nakatira, ay makikita ang huling tanda ng pagdating ni Cristo at magpapabagabag.

Ang mga di-mananampalataya ay nakikita ngayon ang kasalukuyang sangnilikha na kanyang
pinag-tangkaan ipang maghanda ng makamundong utopya ay winasak ng Dios.  At ito ang magdudulot
ng lahat ng uri ng hapdi at kawalang pag-asa.  Ang sanlibutan ay mapupuno ng pagkabagabag ng mga
bansa.  Ang bawat isa ay aasa sa kanilang mga lider para makalaya subalit hindi matatagpuan ito.  Sila
ay iiyak ng malakas sa kanilang kabagabagan.  Ang kanilang pagkawasak ay nalalapit na.  Sino ang
makakatakas sa poot ng Dios?

Ang kaguluhan ng pag-iisip ay magbubunga, ito ay, ang kalituhan.  Ang katagang ito ay maghahatid
sa isipan kung ano ang ating makikita sa telebisyon ng mga taong sinabihan na lumikas sa isang lugar
dahil sa paparating na bagyo.  Ang mga kalye ay magbabara ng mga sasakyan, ang mga tao ay
tumitingkayad sa kanilang mga silungan; ang mga bahay ay magiging siksikan; ang kaguluhan at
kalituhan ay mamamayani.  Isipin mo, sa mga nakaraang mga araw ng mundong ito, kapag ang sikat
ng araw ay kumaunti, at ang mundo ay magsimulang mangatog – isipin mo ano ang magagawa ng tao
sa kanilang pag-asa na matatakasan nila ang malawakang pagkasira.  Magkakaroon ng kalituhan,
kaguluhan ng pag-iisip, sa mga bansa ng sanlibutan.  Ang tao, na umiibig na magkunwaring isang klase
ng bayani, ay mamamatay sa kanyang kawalan ng pananalig at di-pagsunod sa Dios at kay Jesu Cristo.

Subalit malalaman ng tao sa sanlibutan:  ito ngang tunay ang dakilang araw ng makapangyarihang
Dios.  At ang kanilang mga puso ay mangangatog sa takot.  Ating mababasa sa Lucas 21:26,
“Magsisipanglupaypay ang mga tao dahil sa takot, at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating
sa ibabaw ng sanglibutan.”  Ang tao ay mapupuno ng pagkatakot.  Ang kanilang mga puso ay
sasamantalahin ng pagkatakot.  Hindi magagawa ng tao na takasan ang nakaambang katapusan na
unti- unting gumagapang sa kanila.  Sobrang nakakatakot, sinasabi sa atin, na bibiguin ng puso ang
tao.  Hindi ibig sabihin nito na ang tao ay mawawalan ng malay.  Ibig sabihin nito na ang tao ay
mamamatay kakahanap ng mga bagay na ito.  Kanilang babawiin ang sariling buhay, ganoon sila
katakot.  Ang parirala ay idinagdag dito ni Jesus,  “At dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating
sa ibabaw ng sanglibutan.”  Ang puso ng tao ay mabibigo sa pagkatakot at pagkasindak sa mga
pangyayari na nakikita sa ibabaw ng mundo.  Magagawa nilang makita ang hindi maiiwasang dulot ng
tandang ito, ito ay, ang papalapit na pagkawasak at pagkasira.  Magdadala ito ng kamatayan.  Ang tao
ay matatakot at mangangatog dahil sila ay walang magawang kahit anong bagay upang makatakas.

Ating mababasa sa Apocalipsis 6:15-17,  “At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga
pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawa't alipin at ang
bawa't laya, ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok;  At sinasabi nila sa mga
bundok at sa mga bato, Mahulog kayo sa amin, at kami'y inyong itago sa mukha noong nakaupo sa
luklukan, at sa galit ng Cordero:  Sapagka't dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan; at
sino ang makatatayo?”  Ang buong mundo, kasama ang lahat ng kanilang mga hari at mayayamang
tao at kanilang mga hukbo at mga tauhan sa pakikidigma, ay hindi makakatayo sa sandatang pandigma
ni Cristo.        

At pansinin kung ano ang tunay na tatamang takot sa mga puso ng mga tao.  Ang mga mukha ng Dios
at ng Kordero.  Ang kamatayang pisikal ay balewala.  Sila ay maililibing sa ilalim ng lupa, kung ito lang
ang paraan upang mawala tungo sa walang hanggan.  Subalit ang takot na mayroon ang tao ay ito:
Si Cristo ay darating na may buong kapangyarihan at kaluwalhatian.  Siya ay babalik upang wakasan
pangwalang hanggan silang mga lumapastangan sa Kanya sa Kanyang paghahari.  Ang matinding
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pagkatakot ng sangkatauhan ay ang:  Sino ang magagawang panatilihin ang poot ng Dios para sa
walang hanggan.  Walang sinuman ang makatatayo sa harapan ng Dios.

Sapagkat ang anak ng Dios, ang mananampalataya, na siyang nakatindig sa huling araw, oh anong
katagumpayan!  Sinasabi sa atin sa Lucas 21:28,  “Datapuwa't kung magpasimulang mangyari ang mga
bagay na ito, ay magsitingin kayo, at itaas ninyo ang inyong mga ulo; sapagka't malapit na ang
pagkatubos ninyo.”  Ang mga bagay na ito ay dahan-dahang titindi sa huling mga nalalabing araw ng
mundo.  Kapag ito ay nagpasimula na, tumingala ka na, ito ang sabi sa atin.  Literal nating mababasa,
“Itaas mo ang sarili mo, iangat mo ang iyong sarili.”  Ang mga pinili ng Dios ay hahambalusin.  Sila ay
nakulong at binantaan bilang mga itinakwil ng lipunan.  Sila ay hiniya, at ang kanilang mga ulo ay
isinampay.  Pero, hindi na ngayon.  Itaas mo ang sarili mo, aking mga pinili.  Itaas mo ang mga mukha
na dumanas ng pag-uusig.  Bakit?  Ang iyong katubusan ay dinadala ng malapit!

Hindi ito biglaang si Cristo ay magpapakita at wawasakin ang mga bagay ng mabilis na kahit ang anak
ng Dios ay walang panahon upang pansinin ang mga nangyayari.  Mapapansin niya ito.  At ang kanyang
puso ay mapupuno ng pagbababik!  Takot ang hahawak sa mga di-mananampalataya.  Subalit sa kanya
na sumasampalataya, mayroong dakilang pananabik.  Ang araw na ito ay ang paghihiganti ng katuwiran
ng mga pinili ng Dios.  Pinapatunayan nito na sila ay tunay na kinatawan ng Cristo ng kalangitan.  Ito
ang magiging oras ng dakilang tagumpay at kaluwalhatian para sa kanila.

Mayroon pang ibang dahilan sa ating pakikisama  na itingala ang ating mga ulo at tumingin sa itaas.
Sinabi ni Jesus sa Kanyang mga kaaway, ang Senadrin, sa Kanyang paglilitis sa harapan nila sa Mateo
26:64,  “Buhat ngayon ay inyong makikita ang Anak ng tao na nakaupo sa kanan ng Kapangyarihan,
at pumaparitong nasa mga alapaap ng langit.”  ito rin ang mensahe ng mga anghel sa mga tagasunod
sa bundok Olibo matapos ang pag-akyat ni Jesus sa langit, sa Mga Gawa 1:11.  Kahit saan nagtuturo
ng Kasulatan ng iisang katotohanan.  Kapag si Cristo ay nagbabalik, makikita Siya ng lahat ng mga
mata.

Paano?  Ito ay isang himala.  Subalit ang oras at lugar sa ating panahon ay nilululon ng walang
hanggan.  Ang bawat mata ay magagawang makita si Cristo.

At ito ang kanilang makikita:  “At kung magkagayo'y makikita nila ang Anak ng tao na pariritong nasa
isang alapaap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian” (t.27).  Sinasabi ni Mateo sa atin ang
tanda ng Anak ng tao na magpapakita sa kalangitan.  Kung gaano ito ka-ekstakto ay hindi natin alam.
Marahil ito ay kalinawagan ng Kanyang pagparito na magagawang maliwanag mula sa silangan
hanggang sa kanluran.  Marahil ito ay ang tunog ng trumpeta na hihipan ng malakas at mahaba.
Marahil ito ang sigaw ng arkanghel na nagsusugo ng mga anghel upang tipunin ang mga pinili ng Dios
mula sa lahat ng mga bansa.  Subalit sa tandang ito ng Anak ng tao ay magkakaroon ng pagbabalik
ng ating mananagumpay na Hari.  Si Cristo ay darating na may lakas at may dakilang kaluwalhatian.

Dinadala ni Cristo sa Kanya ang kapangyarihan at pamamahala ng Nag-iisa na siyang maghahari ng
mga bansa na may bakal na tungkod.  Ang mga bansa ng sanlibutan ay ibinigay kay Cristo na may
kautusan.  Sa Apocalipsis 1:7,  “Narito, siya'y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng
bawa't mata, at ng nangagsiulos sa kaniya; at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil
sa kaniya.”  Ang bawat mata ay makikita, ang bawat tuhod ay luluhod sa harap ng makapangyarihan
at ng namamahalang si Jesu Cristo.  At sila ay titingin sa Kanyang kaluwalhatian.
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Siya ay magliliwanag.  Na may buong kaganapan na lumalarawan sa Kanya bilang Anak ng Dios.  Ang
di-sumasampalataya ay matatakot sa Kanyang presensya.  Subalit tayo na timitingin sa
pananampalataya sa Kanyang pagdating ay magagalak, dahil ang ating katubusan ay papalapit na.

Ang katubusang ito ay hindi katulad ng pambayad sa krus.  Ang katubusang ito ay nasa atin na.  Ang
katubusan na dala ni Cristo kasama Niya sa kawakasan ay ang ating kalayaan.  Tayo ay papalayain,
malaya mula sa kasalanan.  Wala ng iba pa.  Malaya mula sa sumpa ng kasalanan ng sanlibutan.  Ito
ay wawasakin at ginawa ang bagong langit at bagong lupa.  At malaya sa wakas mula sa mga kaaway
ng krus at silang mga lumait sa atin dahil kay Cristo.

Si Cristo ay darating na!  Mga minamahal na banal, si Cristo ay darating ng mabilis.  Ihanda mo ang
iyong sarili.  Ang ating katubusan ay naririto na.

___________________________________

Magpasalamat tayo sa Dios.

Nagpapasalamat po kami sa Iyo Ama ng langit at lupa, na Ikaw po ang nagpahayag ng mga bagay para
sa amin, upang malaman namin ang mga bagay na mangyayari at magawang magbantay sa pagdating
ng aming Panginoong Jesu Cristo.  Siya ay darating na gaya sa isang magnanakaw sa gabi sa kanila
na hindi nagbabantay.  Subalit habang kami ay nagbabantay, ang mga tanda ay sumusulong sa aming
paligid sa mga bansa at sa sangnilikha at sa iglesia.  Ating nakikita na ang ating Tagapagligtas ay
darating at Siya ay darating ng mabilis.  Nawa ay aming ilagay ang aming pag-asa sa Kanya at sa
Kanyang pagbabalik.  Sapagkat nalalaman namin na Siya ay darating na may dakilang kapangyarihan.
Ama, pagpalain kami sa salitang ito.  Bigyan kami ng bagong lakas para ngayon at bukas.  Alang-alang
kay Jesus kami ay dumadalangin, Amen.


