so WHAT

week 3

• Ano ang nararamdaman mo sa napipintong pagbabalik ni Kristo?
Inaasahan mo ba ito nang may takot o pananabik?
• Papaano tayo magiging handa sa pagbabalik ni Kristo?
• Sa palagay mo, bakit nakatuon ang pansin ng mga
mananampalataya sa pagbabalik ni Kristo? Ano ang sinasabi
ng Bibliya tungkol dito?

FILIPINO

Ang Pagbabalik ng Hari
notes

now WHAT
• Naniniwala ka bang si Jesus ay kung ano ang sinasabi Niya at
gagawin Niya ang sanabi Niyang gagawin Niya? Nananalig ka ba
kay Kristo lamang para sa iyong kaligtasan? Kung hindi pa, gusto
mo bang gawin ito ngayon?  
• Papaano dapat naaapektuhan ng pangakong pagbabalik ni Kristo
ang iyong pamumuhay araw-araw? Papaano ka maghahanda para
sa Kanyang muling pagdating?  
• Sa mga kaibigan mo at kapamilya, sino ang kailangang makarinig
ng ebanghelyo? Papaano mo sila babahagian ng kung ano ang
ginawa ng Diyos para sa iyo ngayong linggo?

prayer
• Pasalamatan ang Diyos para sa ginawa Niya sa iyo at sa kung
ano pa ang gagawin Niya. Pasalamatan Siya para sa papipinto
at maluwalhati Niyang pagbabalik.
• Manalangin na lagi kang maging maingat, handa, at maagap para
sa pagbabalik ni Kristo. Magdasal na mapagsilbihan mo Diyos at
makalakbay na kasama Siya sa lahat ng araw ng buong buhay mo.
• Ipagdasal ang iyong mga kaibigan at kapamilya na makilala
nila ang Diyos. Manalig sa Diyos para sa mga pagkakataong
makapagbahagi ng ebanghelyo at hilingin sa Banal na Espiritu
na bigyan ka ng kakayahang maging isang saksi.
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CONNECT
• Ano ang paborito mong palabas sa sine na may mga pangyayaring
sumusunod o teleserye? Bakit gustong gusto mo ito?
• Ibahagi ang isang bagay na nais mong matupad sa loob ng lima o
sampung taon.
• Mapagpasensiya ka ba? Balikan ang isang tiyak na pangyayari at
ipaliwanag ang mga kaganapan.

word

. . . “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
pagbabalik.” Mga Gawa 1:11
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Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng
isang magnanakaw. . . . 2 Pedro 3:10
“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. . . . 44Kaya maging handa rin
kayo, dahil ako na Anak ng Tao ay darating sa oras na hindi ninyo
inaasahan.” Mateo 24:36,44
36

WHAT
Matapos mamatay ni Jesus at muling mabuhay, Siya ay pumaitaas sa
langit at nag-iwan ng pangako—Siya ay muling babalik isang araw.
Maaari nating mapanghawakan ang Kanyang pangako tulad ng mga
disipulo. Siya ang ating Hari na magbabalik at aantayin natin ang
Kanyang pagbalik nang may pananabik, pananampalataya, at pag-asa.
Sa aral na ito, titingnan natin ang tatlong mga katotohanan tungkol sa
pagbabalik ni Haring Jesus.
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Babalik si Jesus ng hindi tulad sa ating inaasan.

Hindi natin alam kung kailan babalik si Jesus—ngunit sinabihan
Niya tayo na huwag nating ikabahala ang mga ito. Siniguro ng
Bibliya na walang tiyak na oras o araw kung kailan mangyayari ang
mga ito, ngunit ang mahalaga ay kung ano ang dapat nating gawin
habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Hari. Bakit kaya
inihalintulad ng Bibliya ang araw ng pagbabalik ni Jesus sa “isang
magnanakaw”? Ano ang ibig sabihin ng “maging handa”?

Babalik si Jesus upang hatulan ang mga buhay at
mga patay.
. . . sa presensya ng Diyos at ni Kristo Jesus, na siyang hahatol sa
mga buhay at mga patay . . . 2 Timoteo 4:1
“Kapag ako na Anak ng Tao ay dumating na bilang Hari, kasama
ang lahat ng anghel, uupo ako sa aking dakilang trono. 32Titipunin
ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo. Pagbubukudbukurin ko sila, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing.
31
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Darating si Jesus nang may kaluwalhatian.

Mateo 25:31,32

“Kapag ako na Anak ng Tao ay dumating na bilang Hari, kasama
ang lahat ng anghel, uupo ako sa aking dakilang trono.” Mateo 25:31

Si Jesus na ating Hari ay dumating na may dalawang libong taon
na ang nakalipas upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. At
sa pagdating ng panahon, babalik Siyang muli upang hatulan
ang mga buhay at mga patay. Balang araw, tayo ay mananagot
kung paano tayo namuhay. Nakakatakot man itong isipin, subalit
bilang mga mananampalataya, maaari tayong maging panatag sa
ganap na ginawa ni Kristo sa krus. Ano ang hatol ni Kristo sa mga
mananampalataya? Ano naman ang sa mga hindi naniniwala?  

Ang pagbabalik ni Jesus ay magiging maluwalhati dahil Siya ang
Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon. Siya ang Anak
ng Diyos—mapagwagi at matagumpay—at Siya ay nakaupo sa
kanang kamay ng Ama. Siya ay naghahari at maghahari nang may
kaluwalhatian magpakailanpaman. Bilang mga mananampalataya,
maaasahan natin ang pagbabalik ni Kristo nang may pananabik at
kagalakan. Bakit higit pa sa ‘di natin lubos maisip ang pagbabalik
ni Kristo?

