
•	 Kung	bukas	ay	katapusan	na	ng	mundo,	ano	ang	gagawin	
	 mo	ngayong	araw?	
•	 Anong	isang	pangyayari	o	bakasyon	na	pinakaaantay	mong	

parating?	Papaano	mo	ito	pinaghahandaan?
•	 Nakapanood	ka	na	ba	ng	palabas	sa	sine	tungkol	sa	pagtatapos	

ng	mundo	tulad	ng	palabas	ng	Armageddon,	2012,	at	mga	iba	pa?	
Anong	pakiramdam	mo	habang	pinapanood	ang	mga	ito?	At	bakit?

•	 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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•	 Papaano	tayo	makapagpaplano		at	makakapag-ayos	ng	ating	mga	
adhikain	para	sa	ikalilinaw	ng	muling	pagbabalik	ng	ating	

	 Panginoong	Jesu-Cristo?
•	 Ano	ang	mga	praktikal	na	maaaring	gawin	sa	pagsulong	ng	kaharian	ng	

Diyos	habang	tayo	ay	nag-aantay	sa	pagbabalik	ni	Kristo?	
•	 Anong	uri	ng	buhay	ang	nararapat	nating	gawin	at	ano	ang	dapat		nating	

pang	espirituwal	na	ikikilos	habang	papalapit	ang	katapusan	
	 ng	panahon?

•	 Ano	ang	ilan	sa	mga	adhikain	mo	sa	kasalukuyan	at	mga	plano	sa	
hinaharap?	Papaano	mo	nakikita	ang	iyong	sarili	sa	loob	ng	lima	o	
sampung	taon	mula	ngayon?	

•	 Papano	mo	pararangalan	ang	Diyos	at	sa	pagdidisipulo	mo	sa	praktikal	
na	paraan,	sa	iyong	paaralan,	trabaho,	pamilya,	o	komunidad?	Kailan	mo	
sisimulan	ang	mga	ito	ayon	sa	iyong	sinabi?

•	 Anong	mga	praktikal	na	bagay	ang	magagawa	mo	upang	mapasigla	ang	
iyong	ugnayan	sa	Diyos?	Papaano	mo	isasagawa	ang	mga	bagay	na	ito?
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Malinaw	na	sinasabi	ng	Bibliya	na	si	Jesus	ay	babalik	muli	at	magbibigay	ng	
ilang	mga		tanda	na	nangungusap	ng	pagtatapos	ng	panahon.	Gayunman,	
tanging	ang	Diyos	Ama	lamang	ang	nakakaalam	kung	kailan	si	Jesus	
babalik	(Mateo	24).	Bilang	pagtugon	dito,	marami	na	ang	nagtangkang	
hulaan	kung	kailan	ito,	na	habang	ang	iba	ay	natataranta	na	sa	sariling	
paghahandang	ginagawa.	Ngunit	bilang	Kristiyano,	ano	ang	dapat	nating	

maging	tugon	sa	pinakaiintay	na	pagbabalik	ni	Jesus?

•     Mag-isip at magplano ng pangmatagalan ngunit 
 mabuhay na parang si Jesus ay babalik na bukas.  
 4Ngunit kayo, mga kapatid ay hindi namumuhay sa kadiliman.  

Kaya hindi kayo mabibigla sa araw ng pagbabalik ng Panginoon 
katulad ng pagkabigla ng isang tao sa pagdating ng magnanakaw. 
5Dahil namumuhay na kayong lahat sa liwanag at hindi sa kadiliman. 
6Kaya nga, huwag tayong maging pabaya katulad ng iba na natutulog, 
kundi maging handa at mapagpigil sa sarili.

1	Tesalonica	5:4-6

	 Simula	pa	lang	tayo	ay	may	katiyakan	na	may	kaligtasan	sa	Diyos,	
kung	kailan	man	ang	eksaktong	petsa	ng	Kanyang	pagbabalik	ay	hindi	
dapat	nating	ikabahala	at	huminto	sa	pagpapatupad	nang	anumang	
gawain	ng	pagkakatawag	sa	atin	ng	Diyos.	Maging	si	Jesus	man	ay	
babalik	sa	susunod	na	linggo	o	buwan	o	taon,	ang	Salita	ng	Diyos	ang	
nagpapasigla	sa	atin	na	maging	alerto	at	maging	mapagpigil	sa	sarili.	
Papaano	natin	ipagpapatuloy	ang	ating	mga	plano	at	mga	adhikain	na	
habang	tayo	ay	nabubuhay	na	may	pananaw	na	si	Jesus	ay	maaaring	
bumalik	sa	anumang	sandali?

	 	

	 	

	

• Ipagpatuloy na parangalan ang Diyos at 
 ang pagdidisipulo.
	 19”Kaya puntahan ninyo ang mga tao sa lahat ng bansa at gawin ninyo 

silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama 
at ng Anak at ng Banal na Espiritu. 20Turuan ninyo silang sumunod 
sa lahat  ng iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo: lagi ninyo akong 
kasama hanggang sa katapusan ng mundo.”

Mateo	28:19,20

  May	mga	milyon	pa	rin	kundi	man	bilyon,	ang	kinakailangang	
makarinig	at	tumanggap	sa	ebanghelyo.	Ating	pagsumikapan	na	
isulong	ang	kaharian	ng	Diyos	anuman	ang	ating	katayuan	sa	buhay.	
Ating	pagsumikapan	na	lumahok	sa	pagpapalago	ng	kaharian	ng	Diyos	
saan	mang	lugar	na	nakatalaga	sa	atin.		Sinu-sino	sa	mga	kakilala	mo	
ang	pupwedeng	mong	bahagian	ng	ebanghelyo	sa	susunod	na	

	 mga	linggo?

	 		

	 		

	 	

• Magpakatatag at magpatuloy ng may sigla para kay Jesus!    
	 12Lalaganap ang kasamaan, at dahil dito, manlalamig ang pag-ibig 

ng maraming mananampalataya. 13Ngunit ang mananatiling tapat 
hanggang sa wakas ay maliligtas.

Mateo	24:12,13

	 Magagawa	lamang	nating	magpakatatag	sa	pamamagitan	ng	biyaya	
ng	Diyos	at	kalakasan.	Sa	pang	araw-araw	na	pagsuko	natin	sa	Kanya	
ng	lahat	sa	atin	hanggang	sa	Kanyang	pagbabalik,	kakayanin	nating	
magpakatatag	sa	kabila	ng	pagsubok	sa	ating	pananampalataya	
(2	Pedro	3:10-12).	Paanong	ang	isang	disipulo	ay	habang	buhay	na	
masidhing	mamuhay	para	sa	Diyos?

	 		

	 		

	 	

1Mga kapatid, hindi ko na kailangang isulat pa sa inyo kung 
kailan mangyayari ang mga bagay na ito, 2dahil alam na ninyo na 
ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng pagdating ng isang 
magnanakaw sa gabi.

1 Tesalonica 5:1,2                                                                    
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