
•	 Anong	uri	ng	pagtatapos	ang	gusto	mo	sa	isang	palabas	sa	sine:	
	 yun	bang	bitin,	yung	may	wakas,	masaya	o	malungkot?	Bakit?
•	 Ano	ang	hindi	mo	makakalimutan	nang	ikaw	ay	nanood	ng	isang	

palabas	na	makakapili	ka	ng	magiging	wakas?	Bakit?
•	 Anong	kwento	na	pangwakas	na	hindi	mo	malilimutan?	
	 Bakit	nag-iwan	ito	ng	bakas	sa	iyong	alaala?

•	 Hilingin	sa	Diyos	na	bigyan	ka	ng	talino	na	magkaroon	ng	
sapat	na	kaalaman	na	magampanan	ang	pang	araw-araw	na	
pangangailangan	at	mga	plano	sa	kinabukasan.	

•	 Ipanalangin	sa	Diyos	ang	pangangailangan	ng	bawat	isa	na	
matugunan	ng	may	kasaganahan	ayon	sa	panahong	

	 Kanyang	itinakda.	
•	 Ipanalangin	ang	mga	tao	na	malapit	sa	iyo	na	nangangailangang	

makapakinig	ng	Salita	ng	Diyos,	na	maging	bukas	ang	kanilang	
damdamin	na	tanggapin	ang	katotohanan.
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•	 Ano	ang	mga	ilang	alam	mo	tungkol	sa	huling	araw	na	nagbago	
matapos	mo	malaman	ito	sa	pagbabahagi	nitong	pag-aaral?

•	 Kung	alam	na	nating	may	biglang	wakas	sa	pagbabalik	ni	Kristo,	
papaano	maaapektuhan	nito	ang	iyong	pang	araw-araw	na	
pamumuhay	o	ang	iyong	mga	plano	sa	kinabukasan?	

•	 Paano	mo	mauunawaan	ang	mga	misyon	ni	Jesus	dito	sa	lupa?	Ano	
ang	pananaw	mo	sa	Kanyang	pagbabalik?

•	 Anong	mga	nakagawian	mo	ngayon	na	dapat	ng	itigil	sa	
ikaliliwanag	ng	katotohanan	na	may	katapusan	ang	lahat	ng	

	 mga	ito?	
•	 Gaano	mo	kadalas	basahin	ang	iyong	Bibliya?	Gaano	mo	kadalas	
	 ibahagi	ang	Salita	ng	Diyos	sa	ibang	tao?
•	 Sino	sa	mga	kakilala	mo	ang	dapat	makarinig	ng	ganitong	katuruan	
	 sa	Salita	ng	Diyos	ukol	sa	mga	huling	araw?
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Isa	sa	mga	mabentang	tema	ng	mga	aklat	at	palabas	sa	sine	ay	kadalasan	
may	kinalaman	sa	mga	huling	araw.	Marami	na	ang	nagtangkang	hulaan	
kung	kailan	ang	katapusan	ng	panahon	ayon	sa	mga	pandaigdigang	
pangyayari	o	‘di	kaya	sa	isang	maling	pagpapaliwanag	ng	Bibliya.	
Gayunman,	mayroon	ba	talagang	katapusan?	Paano	natin	malalaman	at	
paghahandaan	ang	mga	ito?	Narito	ang	ilang	mga	katotohanan	sa	mga	

huling	araw	ayon	sa	Bibliya.

•     Ang wakas ay parating. 
 “Ang langit at ang lupa ay maglalaho, ngunit ang mga salita ko ay 

mananatili magpakailanman.” 
Mateo	24:35

	 Malinaw	na	pinapakita	sa	Mateo	24	na	may	katapusan	ang	panahon.	
Si	Jesus	ay	sadyang	nagbigay	ng	panahon	upang	ipaliwanag	ng	
mainam	ang	tungkol	sa	mga	bagay	na	nasasaad	sa	Bibliya”	(1	
Tesalonica	4,	Pahayag	19,	at	Mga	Gawa	1:7,8).	Ang	paglaho	ng	langit	
at	lupa	ay	bahagi	ng	plano	ng	Diyos,	ngunit,	maginhawang	ipinaabot	
sa	atin	ang	katotohanan	na	ang	Kanyang	Salita	ay	hindi	maglalaho.	
Papaano	ka	nakatitiyak	na	ang	Salita	ng	Diyos	ay	walang	hanggan?

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

		• Si Jesus babalik sa bandang huli.
	 . . . at nagsabi, “Kayong mga taga-Galilea, bakit nakatayo pa kayo rito 

at nakatingala sa langit? Si Jesus na inyong nakita na dinala paitaas ay 
babalik dito sa mundo. At kung paano siya pumaitaas, ganyan din ang 
kanyang pagbalik.”

Mga	Gawa	1:11

  Biniyayaan	muna	ni	Jesus	ang	mundo	bilang	isang	abang	lingkod	
upang	iligtas	ang	mundo	mula	sa	mga	kasalanan	at	sa	walang	
hanggang	kamatayan.	Gayunman,	Siya	ay	babalik	muli	bilang	isang	
makapangyarihan	at	maluwalhating	Hari	ng	mga	hari!	Habang	
nasasaad	sa	Mateo	24:30	ang	tungkol	sa	mga	nakakakilabot	sa	
mga	nabubuhay	sa	kasalanan,	ang	pagbabalik	ni	Kristo	ay	isang	
kadahilanan	upang	magdiwang	ang	Kanyang	mga	tagasunod.	

	 Bakit	kailangan	nating	abangan	ang	muling	pagbabalik	ni	Kristo	
	 (Juan	14:1-4)?

	 		

	 		

	 	

• Walang nakakaalam kung kailan ang 
 Kanyang pagbabalik.    
	 “Tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam, 

kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na Anak ng Diyos. Ang 
Ama lang ang nakakaalam nito.”

Mateo	24:36

	 Walang	nakakaalam	kung	kailan	ang	wakas	ng	panahon.	Ayaw	ng	
Diyos	na	tayo	ay	malinlang	sa	mga	maling	impormasyon	at	magsayang	
ng	panahon	sa	pag-alam	ng	mga	bagay	tungkol	dito.		Sa	halip,	nais	
Niya	na	tayo	ay	mabuhay	sa	bawat	sandali	na	parang	Siya	ay	babalik	
agad	bukas	o	kaagad.	Ito	ay	naghahatid	sa	atin	ng	maayos	na	ugnayan	
sa	Diyos	na	nagtuturo	sa	atin	na	makasumpong	ng	talino	at	pang-
unawa.	Papaano	natin	tutugunan	ang	katotohanang	ito?	

	

	 	 		

	

“33Ganoon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang 
lahat ng sinasabi kong ito sa inyo, malalaman ninyong malapit 
na akong dumating. 34Sinasabi ko sa inyo ang totoo, matutupad 
ang lahat ng ito bago mawala ang henerasyong ito. 35Ang langit 
at ang lupa ay maglalaho, ngunit ang mga salita ko ay mananatili 
magpakailanman.” 36”Tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, 
walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo 
na Anak ng Diyos. Ang Ama lang ang nakakaalam nito.”

Mateo 24:33-36
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