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PAGSUSI GIYA 10
Unsa Kaduol Ang Pagbalik Ni Jesus?

Kasagaran kanato adunay kanaiya nga pugson ang pagkahibalo,pagsulat ang umalabot. Kita gus-
tong masayod unsay ana sa unahan ug sa umalabot. Apan ang haum ug insakto nga prediksiyon 
napabilin na walay klaro ug walay katinoan. Kita adunay kalisud sa pagbutyog sa atong panahon 
ugma sa buntag :walay insakto nga makasulti sa panahon.

Hinuon adunay usa ka tawo nga makapamatuod nga mga tanan matoman ug haum nga panghitabo .si 
jesu kristo, penaagi sa iyang pulong ,magatultul kanato sa umlabot; Siya ang kasaligan nga giya. Niini nga 
leksiyon atong tan-awon unsay iyang ikasuti mahitongod sa iyang ikaduhang pagbalik sa bagay, human 
niining tanan, kisa man ang makahibalo mahitungod sa kataposan sa kalibutan kondili ang usa knga naglal-
ang gikan sa sinogdan.

  
1. MGA ILHANAN NGA SI KRISTO MOBALIK SA ATONG KAADLA-

WAN:
Human si Jesus nagpasalig sa iyang mga tinun an nga siya mobalik dinhi sa kalibotan sa ikasduhang 

higayon (Mateo 23:39) unsa nga pangotana ang ilang gihangyo kaniya? 
“Isulti kanamo ‘kanus a kining butanga mahitabo? Ug unsa ANG ILHANAN SA IMONG 

PAG-ANHI ug sa kataposan sa kalibutan?’”— (Mateo 24:3)
Si Jesus mitubag sa tawag nga paagi sa kapitulo 24 samateo ug kapitulo sa Lukas siya mismo naghatag 

ug daghang mga “ilhanan,” o ibedensiya nga kita makahibalo nga ang iyang pagbalik duol na. ang ubang 
tagna sa bibliya nagtabang sa hulagway ug detalye sa kahimtang sa kalibutan sa dili pamubalik sakristo, sa 
atong Makita, kini nga mga tagna nagakatoman sa atong kaadlawan karo: kini nagpaila nga ang pagbalik ni 
kristo sa yuta haduol na gayod.

 
Ilhanan Uno (1) kayugot! kalisang! kalibog!

Kapin sa 1,900 ka mga katuigan ang milabay si jesus naghatag ug mga ilhanan sa panagna sa lumalabay 
nga kinabuhi nga daw suama lang sa matag gabii nga mga balita pamantalaan: 

“Ug adunay MGA ILHANAN diha sa mga bituon ug bulan ,ug diha sa yuta ADUNAY 
KAGUL ANAN KANASURAN, MANAGKALIBOG tungod sa dinago-ok sa dagat ug sa bulan; 
ang MGA TAWO PANGAYAPAN SA KALISANG UG SA PAGPAABOT SA MAHITABO SA KA-
LIBUTAN; kay mangatay-og man uanya ang mga gahum sa kalibutan ,ug UNYA ILANG MAKI-
TA ANG MGA ANAK SA TAWO NGA MAGA-ABUT nga sinapwang sa panganud inobanan sa 
gahum ug himaya .inigsugod nag kahitabo niining mga butanga,iyahat ang iyang mga mata ,ug 
ihangad ninyo ang inyong mga ulo ,kay ang iyang kaluwasan nagakahiduol na.”—Lukas 21:
25-28.

Walanay mas mohaom/tukma nga ilhanan karon sakalibutan nga makatumbok kay niini;” katawhan 
nga mga kuyapan sa kahadlok ug kalisang, nga nagapanagang unsay moabot sa kalibutan” nagatipon-og sa 
kalibutan. Pananglitang kong ang mga terrorista makakoha ug bomba alang sa gubat?

Si Jesus naghatag kanato ug sumbanan alang sa paglaum niininng panahon sa makuyaw nga kalami-
dad. ang krissis karon sa global nga”kasubo ug kagubot”nagapasbot lang nga ang matuoran nga si Jesus 
mobalik ”haduol na gayud.” Ang katawhan karo kanunuya nag-agulo sa kaguol “lantawa ug unsa ang 
nahitabo sakalibutan.” Apan ang mga tinun-an sa bibliya ug sa tagna maka singgit uban sa tingig sa pa-
glaum,” tanawa kinsa kning magabalik sa atong kalibutan.”

Ilhanan Ikaduha (2) Mga Calamidad Sa Kalibutan
Giunsa sa natural nga mga calamidad paghaum ngadto sa katapusang panahon nga panghitabo?
 “Mahitabo ang makusog nga mga LINOG, ug sa mga nagkalain-laing mga dapit tua ang 

mga GUTOM ug mga KAMATAY; ug unya may mga makalilisang nga talan-awon ug dagkong 
mga ilhanan gikan sa langit. Maingon man usab niani inigkakita ninyo niining mga butanga 
nga nagakahitabo, nan inyong masayran nga NAGAKAHIDUOL NA ANG GINGHARIAN SA 
DIYOS.”—(Lucas 21:11-31). 
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Hinuktuki ang kagutom sa makadiyot. Ang mga hulagway sa mga gutom nga kabataan nga nanghiyos 
ang mga tiyan anaa sa pamantalaan dili ba katingalahan nga ang kalibutan makapadala sa iyang katawhan 
didto sa bulan, dili makapakaon sa tanan niyang katawhan? Si Jesus nahibalo nga ang kagutom magapa-
dayon, nga ang dalo laug ug hangol nga kinaiya sa tawo magatubo ug musamot ngadto sa katapusan nga 
panahon.

Apan unsa ang mahitungod sa linog? Sumala sa World Almanac sa 1999, gatusang ngadto sa laing gatu-
sang ka katuigan sa mga kristuhanon naga-uswag ang dakong panghitabo sa llinog: niadtong 18th century 
unom ka mga dagkong linog, 19th century pito ka nga mga linog, 20th century kapin sa 100 ka dakong 
linog. Busa ang mga ibedensiya nagadugang sa mga pagtubo samtang kita nagakaduol sa atong mga adlaw 
karon.

Kini nga hulagway nagapamatuod sa tagna ni Jesus. Kagutom ug dagkong mga linog naka-abut sa 
kinatas-an.”Ang ginhare-an sa Dios haduol na.” Kiniba ang atong ika 21 nga siglo magadala ug gatosan g 
dako nga mga linog? or ang pagbalik sa hari sa mga hari ?

Ilhanan Ikatulo (3) Panagtipon-og Sa Bahandi.
Unsaykahologan sa pagtapok sa bahandi ngadto sa mga kamot sa pipila lamang samtang daghan ang 

nahulog ngadto kapubrhan ug kawalad-on? 
“Inyong gipuntog ang bahandi sa kalibutan mga adlaw.”—Jacob 5:3
Taliwala sa tanan niining panlantaw sa atong economiya, ang mga dato misamot pagka dato ug ang 

kabus mismot pagkakabus. Ang mutimilyong dolyares nga bahandi nga nagpakita  kanato nga kini usa sa 
mga ilhanan nga ”hapit na nga pagbalik sa dios” (bersikolo 8).

Ilhanan Ikaupat (4) Walay Kapahulogan Nga Gibuhaton Sa Katilingban.
Ngano nga ang pagkadiskontento ug walay kapahulang gibuhato sa mga imppleyado angatubo sa 

maukyabong paagi?
“Ania karon ,nagatu-aw sa mga suhol nga inyong gitikas gikan sa mga mamomono nga 

panag-ani sa inyong mga uma;ug ANG MGA PAGTU-AW SA MAG-AANI nahidangat sa mga 
alongan sa dinoo nga makagagahom. Kamo usab kinahanglan magpailob lig-ona ang inyong 
kasingkasing kay HADUOL NA ANG PAGAHI SA GINOO.”—(Jacob 5:4,8).

Human sa walay makatupong nga pagpuntok sa bahandi sa atong kaadlawan ,si jacobo nakalantaw 
sa nagatubo nga maukyabon nga walay pahulay nga mga impleyado.ang tinsiyon tali sa ”kawalad-on ug 
sa”ka-adunahan” nagapala sa paguswag .lain lain nasab nga ilhanan nga mga “pagbalik sa ginoo haduol 
na.” 

Ilhanan ikalima (5) daut nga muralidad.
Ngano nga ang bogkos sa moralidad sa sociodad nagakabugtona?
“Apan sabta kini, nga unya sa KATPUSANG MGA ADLAW MANAGPANGABUT ANG 

PANAHON NGA MALISUD, ang katawhan mahigugmaon sa ilang kaugalingon mga hinapi, tig-
pagawal, hambogiro, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan, walay ikabalos, dili Diosnon, 
walay pagbati sa paghiguma, dili malukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis, dili 
mahigugmaon sa mayo, mabudhion, madali-dalion, tigpaburot nga nagahigugma sa kalipayan 
inay sa Dios hinoon nga nagabaton sa dagway sa tinoohan apan nagapanghimakak sa gahum 
niini, likayi kining mga tawhana.”—2 Timoteo 3:1,13.

Kinsa ba ang maka huna-huna sa mas tukma ug gahum nga ilhanan sa atong kalibutan? Ipunting ang 
Camera bisan asa nga direksiyon niining mgaadlawa ug imong makuha ang mga hulagway sa mga aro-
ganting mga materialismo. Imong makuha ang hulagway sa makakuyap nga pag-abuso sa usa ka bata nga 
gimolestiya.

Ikaw nakakita sa dili mailap nga talan-awon sa mga batan-on nga wala nay pagpugong, mga kabataan 
sa ilang sayo nga pagkabatan-on nanagpatay ug nangapiang ultimo diha-diha. Tanan kining mga butanga 
nagporma sa hulagway nga ang pagbalik sa Ginoo haduol na gayud. 

Ilhanan Ikaunom (6) Pagkaylap Sa Mga Kulto.
Nganong ato naming Makita ang pagkaylap ug pagdagsang sa mga culto? 
“Kay motungha ang mga mini nga Kristo ug mga mini nga profeta ug magapakitag dagkong 

mga ilhanan ug mga katingalahan aron sa pagbisalaag, kon mahimo, bisan pa sa mga pinili.”—
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(Mateo 24:24) 
Kini nga pahina nagtagna  nga ang panahon sa katapusan magahulagway sa tanang klase sa milagro ug 

mga ilhanan, ang mini nga pagpamatuod sa makagagahum, mga spiritismo ug mga gubat-gubat ipalabas 
na sa mga television.

Ang bag-ong mga tubo bisan asa na, pamaligya sa magic nga krystal ug magadangop sa mga spiritu, 
mini nga mga ilhanan ug mga kahibulungan nanagpandagsang. Tanan kini nagapakita nga tataw na sumala 
sa gisulti ni Jesus, nga kita nagapuyo sa panahon sa “ Oagbalik sa anak sa Tawo.” (V. 27).

Ilhanan Ikapito (7) Ang Nakamata nga Kalibutan.
Unsay kahulugan sa nahigmata sa kalibutanon nga panaglambigit sa Africa, sa tunga-tunga nga silan-

gan, sa silangang europa, ug ang mga nasud sa halayong silangan?
 “IPAPUKAW SA MGA NASUD ang ilang kaugalingon, Isakob ninyo ang galab: kay ang 

alanihon hinog na kay dako kaayo ang ilang pagkadautan. Mga panon sa katawhan atua sa 
walog sa pagpakanaug sa hukom! Kay ANG ADLAW NI JEHOVA DUOL NA sa walog sa pag-
pakanaug sa hukom!”—(Joel 3:12-14)

Karon ang Asia, Africa, Europa, USSR, Middle east ug palibot nga mga nasud nagasaksi nagkuyanap 
nga pahimata sa tagsa-tagsa ka mga nasud sa tibuok kasaysayan “ Tungod kay ang adlaw sa Ginoo haduol 
na.”)

Ilhanan Ikawalo (8) Plano sa Kalinaw ug Pangandam sa Gubat.
Nagpuyo kita sa katingalahan nga kalibutan. Ang tanan muoyon nga atong hatatagan ug higayon 

ang kalinaw nga mokaylap. Kita naghisgot sa kalinaw, apan naghupot ug pagkamasupakon ug gipagawas 
ngadto sa bukas nga panag-away. Ang profeta nga si micah ug Joel nagtagna nga niana nga panahon ang 
kanasuran magsulti sa ilang pangandoy alang sa kalinaw. ( Micah 4:1-3) ang walay pagsalig sa ilang silingan 
nagapugos kanila sa pagpangandam alang sa gubat. ( Joel 3:9-13).

Dugay nang panahon ang bibliya naghulagway sa atong panahon karon sa kalinaw-gubat nga pagbati, 
ug nagdeclarar sa permanente nga kalinaw ang mopatigbabaw sa yuta sa diha lamang kon si Jesus mobalik.

Ilhanan Ikasiyam (9) Modernong Pag-uswag.
Ngano, human sa gatusan ka mga katuigan sa tawhanong kasaysayan nakabaton ug sakyanan sa com-

munikasyon nga nagdala sa kalibutan sa paghiusa niini? 
“HANGTUD SA PANAHON SA KATAPUSAN: daghan ang modalagan ngadto- nganhi ug 

ang kahibalo mouswag.”—Daniel 12:4 
Dinhi si Daniel naghisgot nga ang kahibalo magauswag “ hangtud sa panahon sa katapusan.” Apan 

kini nga panagna nagatudlo diretso sa atong computerize nga panahon. Ang kahibalo sa tanang matangnga-
uswag sama sa kakusog sa kilat ning nanglabayng mga katuigan. Daghan kausaban sa milabay nga 50 
katuig kay sa milabay nga dos mil kay tuig.

“DAGHAN ANG MOADTO NGANHI ARON PAGA-USWAG SA KAHIBALO.” Sa wala ang 1850 ang 
katawhan mangadto nganhi pinaagi sa kabayo gikan sa pagsugod sa panahon. Karon atong naputol ang 
babag sa kabanha sa kalibutan sa tanang butang gikan sa concorde nga eroplano hangtud sa space shuttle sa 
kawanangan. Ang bag-ong mga imbento nagpakita nga kita nagapuyo sa “Panahon sa Katapusan.”

Ilhanan Ika- napulo (10) Ang Mensahe Ngadto sa Tibuok Kalibutan.
Si Jesus nagtagna nga sa dili pa ang iyang pagbalik ang mensahe makaabut sa tibuok nga kalibutan; 
“Ug kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibu-

tan ingon nga pagpamatuod nagdto sa tanang kanasuran: ug unya moabot na ang katapusan.”—
Mateo 24:14) 

Sa kadaghan nga mga dekada hapit katunga sa kalibutan nasiradhan likod sa puthaw nga kurtina, 
nasirhan gikan sa maayong Balita apan hapit tibuok gabii ang europa nakaikyas gikan sa puthaw nga kamot 
sa komunismo. Ang Berlin Wall nahugno ug nadugmok ug ang gamhanang emperyo sa Russia nabungkag. 
Ug kalit nga pangagpas katunga sa planeta bukas ug abli ang mga bukton pagdawat sa mensahe.

Tinuod ang mensahe nagalatas ngadto sa “tibuok nga kalibutan” nga wala mahitabo kaniadto. Pinaagi 
sa satellite, ang Christohanong mensahe sunod-sunod ginamantala sa kahanginan ngadto sa hapit tanang 
nasud. Kita nagapuyo sa mismong adlaw gipamulong ni Jesus sa iyang pagsulti: “ Kini nga mensahe iga-
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wali  “ sa tibuok nga kalibutan  “ ug ang katapusan maga-abot.”

2.  UNSA KA DALI ANG PAGBALIK NI JESUS? 
Human sa paghulagway sa mga panghitabo nga gihisgutan s panahon nga magasunod s iyang ikadu-

hang pagbalik, gitapos na ni jesus ang iyang gusulti pinaagi niini: 
 “Sa pagkatinuod maga-ingon ako kaninyo kaliwartan, kining tanang mga butanga 

magakahitabo gayud.”—(Mateo 24:34) 
Ang katapusan dayag ug klaro –ang henerasyon nga gihulagway pinaagi niini nga mga ilhanan sa 

propisiya makakita sa pagbalik ni Jesus dinhi sa yuta sa ikaduhang higayon. Dili na madugay hangtud sa 
iyang pagpaspas sa sala ug mga pag-antus ug pagtukod sa iyang walay katapusang gingharian. Si Jesus 
nagpasidaan “walay usa nasayud… sa adlaw ug oras” (V. 36)

Nagpadayon si Jesus: 
“Busa kamo usab kinahanglan mangandam, kay ang anak sa tao moabot sa takna nga wala 

ninyo dahuma.”—(Mateo 24:44)

3.  SI JESUS WAY LAING PAGLAUM SA KALIBUTAN :
Si Kristo ang katapusang maayong paglaum alang sa atong kalibutan kay siya lamang ang nakasabot 

sa mga butang nga nabungkag tungod sa sala. Si Jesus nagpakamatay sa krus aron mahimong possible nga 
mabuntog ang dautan ug maluwas ang tanang motubag sa iya iyang hanyag nga kalawasan. 

“Ang nagahimo ug pagkasala, iya sa yawa: kay ang yawa nagapakasala man sugod pa sa 
sinugdanan. Ang hinungdan nganong gipadayag ang anak sa Diyos, mao kini: aron sa paglaglag 
sa binuhatan sa yawa. “—(I Juan 3:8) 

Ang manluluwas nagmugna ug paagi nga kita mahigawas sa atong gubot nga kalibutan pinaagi sa 
paghalad sa iyang kaugalingon unod ug dugo. Ug ang among Jesus, nga ugma damlag maga-ayo sa tanang 
sakit sa kalibutan pinaagi sa pagwagtang sa sala, ug naghanyag karon sa pagpapas sa sa gikan sa imong 
kinabuhi. Dili na kinahanglan nga magpaabot ka sa ikaduhang pagbalik aron makagawas ka sa sala ug 
gikan sa kasubo ug makadaut nga kinaiya. Si Jesus andam paghatag kanimo sa kalinaw niining gutlua.

Samtang nagtambong sa reliheyosong katiguman, usa ka batan-ong babaegibati sa talagsaong pagbati 
sa paghanyag sa mensahe. Sa iyang pagkabati sa sugilanon sa duol nga pagbalik sa manluluwas nga gibuk-
lad, ang tanang bahin o parti nagsugod paghaum ngadto sa kadapit. Kini adunay kapuslanan. Siya nakahu-
kom nga dugay na siyang pangita ug ugma, kalipay ug kalinaw sa tanang sayop nga mga dapit.

Si Jesus mao ang tubag. Sa sunod nga adlaw dihang namisita ang magwawalig, sa iyang balay aron 
makigkita kaniya iyang gibubo ang sugilanon sa iyang pait ug bungkag nga pagkinabuhi.

Nalunod siya ngadto sa pagkapalahubog, ug nagsuporta sa iyang kaugalingon pinaagi sa pagkabigaon. 
Human pagsaysay sa iyang mga problema, mihilak siya, “ Tinuod nakigsulti ikaw kanako kagabii.” Apan 
ang tingog nga nadunggan sa akong kasingkasing mao ang tingog sa Diyos. Ug siya nagsulti sa kalumo. 
Iyang giimbitar si Kristo sa iyang kasingkasing ingon nga manluluwas ug Ginoo ug nagpaabot sa paglaum 
sa iyang haduol nga pagbalik. Mga simana nga nanlabay, nakamatikod siya nga ang daghan niyang mga 
kahadlok ug pagbati nga insecure nga magalunod kaniya sa pag-inom, karon nawala na kaniya sa panahon 
sa iyang pakigsulti uban ni Jesus.

Iyang giluwas siya gikan sa iyang nabungkag nga kinabuhi. Daghan ang iyang mabuhat nga butang 
nga iyang ikaulaw. Apan ang grasya ni Krsito ug kapasayloan nagpamatuod nga malig-on kay sa iyang 
kaulaw. Ang kasaysayan sa kawatan didto sa krus dakog bili alang kaniya sa iyang katapusang masulub-
ong mga oras, miduol siya ngadto kang Jesus ug miingon, “Jesus hinumdumi ako kon atua na ikaw sa 
paraiso. (Lucas 23:42) “Mitubag dayon si Jesus sa kawatanug gisaaran ug luna uban kaniya sa paraiso (V. 
43).

Ang mao nga Jesus nga maloloy-on naghanyag sa kapasayloan niadtong himatyon nga kawatan, karon 
naghanyag kanimo sa kaluwasan, hingpit nga pasaylo, ug kalinaw sa hunahuna. Discobreha sa imong 
kaugalingon karon. 

Ikaw usab makahimo pag-ampo sama sa himyon nga kawatan:  “Jesus hinumdumi ako kon moadna 
ikaw sa imong gingharian.”  Ug tubagon ka ni Jesus hinumdumi ako kon moadto na ikaw sa imong gihar-
ian.” Ug tubagun ka ni jesus,”ako mobalik pag usab, ug uban ikaw kanako didto sa paraiso.”


