
Ika-lO
Aralin

ilANG
HINA-
HARAP"

Pag-aralan ayon sa mga tuntunin na nasa
pasimula ng unang aralin.

1. Ano ang mga tanda na sinabi ni Jesus na
mangyayari bago Siya bumalik.

Sinabi ni Jesus na bago Siya bumalik ma-
giging higit ang kamunduhan ng tao at hi-
higit ang kasamaan. Lilitaw ang mga bula-
ang Cristo at mga bulaang propeta. Magka-
karoon ng mga dakilang lindol, at taggu-
tom, peste at salot. Magkakaroon din ng
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mga digmaan at alingawngaw ng mga dig-
maan. Ang mga tandang ito ay binabang-
git sa aklat ni Mateo 24 at Lucas 21.

2. Matitiyak ba natin kung kailan darating si Je-
sus?

• Hindi natin matitiyak kung kailan dara-
ting si Jesus.

• Mateo 24:36. Nguni't walang nakaalam ng
araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang
mga anghel sa langit, o ang Anak man -
ang Ama lamang ang nakaalam nito.

3. Ano ang mangyayari sa mga Cristiano kung
dumating si Jesus?

• Ang mga Cristianong namatay na ay ma-
bubuhay ng mag-uli at ang mga Cristia-
nong buhay ay babaguhin. Silang lahat ay
aagawin at sama-samang sasalubong sa Pa-
nginoon sa papawirin o sa ulap.

I Corinto 15:51-53. Pakinggan ninyo ang
hiwagang ito: hindi tayong lahat ay ma-
mamatay, nguni't tayong lahat ay babagu-
hin sa isang sandali, sa isang kisap-mata,
kasabay ng huling tunog ng trompeta. Pag-
tunog ng trompeta, ang mga patay ay mu-
ling bubuhayin at di na mamamatay. Ta-
yong lahat ay babaguhin, sapagka't itong
katawang nabubulok ay dapat mapalitan
ng di nabubulok at ang katawang ma-
matay, ng di namamatay.
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I Mga Taga Tesalonica 4:13, 15. Mga ka-
patid, ibig naming malaman ninyo ang ka-
totohanan tungkol sa mga namatay na
upang hindi kayo magdalamhati.tulad ng
mga taong walang pag-asa. Ito ang aral ng
Panginoon na sinasabi namin sa inyo: pag-
parito ng Pangir.oon, tayong mga buhay
ay hindi mauuna sa mga namatay na.

• I Mga Taga Tesalonica 4:16, 17. Sa araw
na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng
tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trompe-
ta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula
sa langit. Bubuhayin muna ang mga nama-
tay na nanalig kay Cristo. Pagkatapos ta-
yong mga buhay pa ay kanyang titipunin
sa ulap at isasama sa mga binuhay, upang
salubungin, sa papawirin ang Panginoon.
Sa gayo'y makakapiling niya tayo magpa-
kailanman.

4. Ano ang mangyayari sa mga Cristiano paqka-
tapos na sila'y agawin upang sumalubong kay
Jesus?

~ Ang mga Cristiano ay hahatulan ayon sa
kanilang katapatan kay Cristo. Pagkatapos
nito, sila ay pupunta sa Kasalan ng Korde-
ro. At dito si Cristo, na kordero ng Diyos,
ay tatanggapin ang Iglesia, bilang kasinta-
han Niya sa Kanyang tahanan.

• 2 Mga Taga Corinto 5:10. Sapagka't ba·
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wa't isa ay haharap sa hukuman ni Cristo
upang tumanggap ng kaukulang ganti sa
kanyang ginawa, mabuti man o masama,
nang siya'y nabubuhay sa daigdig na ito.

Pahayag 19:7-9. Dapat tayong magalak at
magsaya; purihin natin ang kadakilaan ni-
ya dahil sa nalalapit na kasalan ng Korde-
ro. Nakahanda na ang kasintahang babae,
pinagsuot siya ng malinis at puting-puting
lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng
mga hinirang ng Diyos. At sinabi sa akin
ng anghel: "Isulat mo ito: Mapalad ang
inanyayahan sa piging sa kasal ng Korde-
ro." Idinugtong pa niya: "Ito ay tunay na
mga salita ng Diyos."

5. Si Jesus ba'y muling babalik dito sa lupa
upang maghari?

~ Si Jesus ay muling babalik na kasama ang
Kanyang mga anghel at Kanyang Bayan
upang maghari dito sa lupa sa loob ng
isang libong taon.

Judas 14. Tingnan ninyo! Dumating na
ang Panginoon, kasama ang libu-libong ba-
nal.

• Pahayag 20:6. Mapalad at pinagpalang lu-
bos ang mga nakasama sa unang pagbuhay
sa mga patay. Walang kapangyarihan sa
kanila ang pangalawang kamatayan; sila'y
magiging mga saserdote ng Diyos at ng
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Mesias, at maghahari silang kasama niya sa
loob ng sanlibong taon.

6. Ano ang mangyayari pagkatapos na makapag-
hari si Jesus ng isang libong taon?

~ Ang mga makasalanan na nangamatay ay
muling bubuhayin upang tumayo sa hara-
pan ng hukuman ng Diyos. At pagkatapos
nito, si Satanas at ang kaniyang masasa-
mang anghel at ang lahat na masama ay
ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Ang pag-
hukom na ito'y ang tinatawag na Dakilang
Puting Luklukan ng Hukuman ng Diyos.

Pahayag 20:11-14. Pagkatapos nito'y na-
kita ko ang isang malaking tronong puti at
ang nakaluklok doon. Naparam ang lupa't
langit sa kanyang harapan, at hindi na na-
kita pang muli. At nakita kong nakatayo
sa harap ng trono ang mga namatay, ma-
ging dakila at maging hamak, at binuksan
ang mga aklat. Binuksan ang isa pang ak-
lat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang
mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya
ng nasusulat sa mga aklat. Iniluwa ng
dagat ang mga patay na nasa kanya.
Inilabas din ng Kamatayan at ng Hades
ang mga patay na nalalagak sa kanila.
Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga
ginawa. Pagkatapos ay itinapon sa lawang
apoy ang Kamatayan at ang Hades. Ang
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lawang apoy na ito ang pangalawang
kamatayan.

• Pahayag 20:15. Itinapon sa lawang apoy
ang sinumang hindi nakasulat ang panga-
lan sa aklat ng buhay.

7. Ano ang mangyayari sa anak ng Diyos
pagkatapos ng Dakilang Puting Luklukang
Hukuman?

.. Ang mga anak ng Diyos ay mabubuhay na
kasama Niya magpakailanman.

Pahayag 21:2,3. At nakita ko ang Banal
na Lunsod, ang bagong Jerusalem, buma-
babang galing sa langit buhat sa Diyos, ga-
ya ng babaing ikakasal, gayak na gayak sa
pagsalubong sa lalaking mapapangasawa
niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig
mula sa trono: "Ngayon, ang tahanan ng
Diyos ay nasa piling na ng mga tao! Mana-
nahan siyang kasama nila at sila'y magi-
ging bayan niya. Makakapiling nila nang
palagian ang Diyos (at siya ang magiging
Diyos nila).

• Pahayag 21 :4. At papahirin niya ang kani-
lang mga luha. Wala nang kamatayan, da-
lamhati, pag-iyak, at sakit sapagka't lumi-
pas na ang dating mga bagay.
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Gawin Mo Ito
1. Basahin ang Mateo 24 at Lucas 21.
2. Maraming mga tao ang interesado sa

hinaharap. Maraming mga tao ang naka-
sumpong sa Panginoon sa pamamagitan
ng pakikipag-usap sa kanila o ng pagtu-
turo tungkol sa mga hula. Makipag-usap
ka sà iyong mga kaibigan at sabihin ang
bagay na iyong natutuhan. At kung
iyong nadarama na hindi sapat ang iyong
natutuhan, makipag-usap ka muna sa
iyong kaibigang Cristiano.

3. Kung mauulit mo na nang wasto ang mga
dapat isaulo, maaari mo nang sagutin ang
mga katanungan sa iyong talaan ng mag-
aaral at pagsusulit para sa ika-sampung
aralin.
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