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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

I Tesalonica 4:13-18

"Ang Huling Pagtitipon ng Iglesia”

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Anong mangyayari sa muling pagparito ni Jesus?  Ang tanong na iyan ay bahagyang sinagot, sa sitas na pinili
natin mula sa I Tesalonica.  Mababasa natin sa I Tesalonica 4:13-18:  “Mga kapatid, nais naming malaman
ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot, na gaya ng iba na walang pag-asa.
Sapagkat kung tayo'y sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay ay gayundin naman, sa
pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya.  Sapagkat ito'y sinasabi
namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, na tayong nabubuhay, na natitira hanggang sa
pagdating ng Panginoon, ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog.  Sapagkat ang Panginoon
mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos, at ang
mga namatay kay Cristo ay babangon muna.  Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama
nila sa mga ulap, upang salubungin ang Panginoon sa papawirin; at sa gayon ay makakapiling natin ang
Panginoon magpakailanman.  Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito.”  Sa mga talatang ito
si apostol Pablo ay hindi interesado sa lahat ng mga pangyayari na magaganap sa araw ng pagbabalik ni
Cristo.  Itinutuon niya ang kanyang pansin sa mga pangyayari na kaugnay sa pagtitipon ng hinirang na
iglesia.  Hindi siya nakapokus sa pagkawasak ng nilikha o sa muling pagkabuhay ng masasama sa araw na
iyon.  Nais ni Pablo na sagutin ang isang tanong:  Paano titipunin ng Dios, sa pamamagitan ni Cristo, ang
iglesia sa Kanyang sarili sa araw na iyon ng pagbabalik ni Cristo?  At ang dahilan para dito ay upang aliwin
ang puso ng mga banal sa Tesalonica, at ang mga puso din natin ngayon.  

Kasi, dahil sa kanilang kamangmangan sa huling pagkabuhay na muli, ang mga banal sa Tesalonica ay
tumatangis sa kamatayan ng kanilang mga mahal sa buhay na gaya ng mga walang pag-asa.  Ang kaisipan
na ang kanilang mga mahal sa buhay ay hindi magiging kabahagi ng tagumpay at kaluwalhatian ng huling
pagtitipon ng iglesia ay nakakabahala sa kanila.  Ang kanilang mga mahal sa buhay ay namatay na at
inilibing, hindi kailanman makikita sa kanilang katawan ang dakilang Araw ng Panginoon.  Kaya si Pablo,
upang paginhawahin ang bayan ng Dios, ay tinuruan sila ng isang pinagpalang katotohanan sa huling
pagkabuhay na muli.  Hindi lamang ang mga buhay at nananatili sa lupa ang magiging naroon  kapag bumalik
si Cristo, kundi ang buong iglesia, mula sa pasimula ng panahon hanggang sa wakas ng panahon, ay
naroroon sa araw na iyon – maging ang mga banal na matagal na panahon nang namatay at ang mga
katawan ay matagal nang nawala.  Kapag bumalik si Cristo, ang Kanyang sigaw ay magpapatuloy, at ang mga
namatay kay Cristo ay babangon.  Ang kanilang mga katawan , na muling sasama sa kanilang kaluluwa, ay
dadalhin kasama ng lahat ng mga banal sa langit.  Gayon ang katotohanan sa dakila at katangi-tanging araw.
Ang buong bayan ng Dios, yaong mga nabubuhay kapag muling bumalik si Cristo at yaong mga namatay,
ay makikibahaging lahat sa pagtitipon ng iglesia. 

Ngunit mayroong mahalagang bahagi nitong sitas na hindi pa natin nasasaklaw.  At iyan ang paraan ng
pagtitipon ng iglesia.  Paano titipunin ni Cristo ang iglesia sa wakas ng panahon?  At ano ang magiging
pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari sa araw na iyon?  Ito rin, ay inilalatag ni Pablo sa atin, lalo na sa
mga talatang 16 at 17 ng mga talatang binasa natin.  Ito, at ang dakilang kaaliwan na ibinibigay nito sa atin
sa buhay at kamatayan, ang magiging tuon ng ating pansin sa pagsasahimpapawid na ito.
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Ano ang mangyayari sa pagbabalik ni Cristo?  Ano ang magiging pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari
sa araw na iyon?  Kasing-linaw ng mga talatang ito, dapat nating isaisip na magkakaroon ng maraming
pangyayari doon sa huling araw ng pagbabalik ni Cristo.  Ang tangkaing ayusin bawat isa ng eksakto at
unawain kung paano mangyayari sa isang araw lahat ng mga pangyayaring ito, na halos sabay-sabay, ay
mahirap.  Marahil ay gayon dahil sa araw na iyon, ang oras ay lalamunin ng walang hanggan.  At mahirap
unawain ang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari, lalo na kapag nagsimula tayong magsalita tungkol
sa walang hanggan.  Gayunpaman, ang mga pangyayaring sangkot sa pagtitipon ng iglesia sa ating teksto
ay sapat na malinaw.

Si Cristo ay literal na babalik sa lupa, kung paano Siyang umakyat.  Nang umakyat si Cristo sa langit, ginawa
Niya ang gayon sa pamamagitan lamang ng paglutang sa alapaap at pagkawala sa mga ulap.  At habang
nakatitig sa Kanya ang mga alagad, dalawang anghel ang nagpakita at ginawa ang pangakong ito (Mga Gawa
1:11):  “Itong si Jesus, na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta
niya sa langit.”  Kapag sa wakas ay bumalik si Cristo sa wakas ng panahon, ito ay salungat sa Kanyang
pag-akyat.  Sa halip na makita Siyang umaakyat sa langit, gaya ng nakita ng mga alagad, makikita natin
Siyang bumababa mula sa langit.  Iyan din ang itinuturo ni Pablo sa atin sa talatang 16 ng sitas na ito, ang
pinakaunang bahagi:  “Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit.”  Si Jesus mismo ay
nagtuturo sa atin sa Lucas 21:25-28 na kapag ang lahat ng mga pangyayari sa araw na iyon ay magsimulang
maganap, sa gayon ay dapat tayong tumingala, iyan ay, itingin ang ating mga mata sa langit, dahil mula sa
langit ay darating ang ating huling katubusan.

Ang himala sa araw na iyon, syempre, ay kapag bumaba si Cristo, makikita Siya ng buong sanlibutan.  Ang
Kanyang pagbabalik ay magliliwanag gaya ng kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran at bawat mata
ay makikita ang pagdating na iyon.  Ibig sabihin nito na kapag bumalik si Cristo hindi Siya darating upang
tumayo sa anumang partikular na lugar o kapaligiran mismo sa lupa.  Walang tiyak na bansa ang tatanggap
ng karangalang iyon.  Sa talatang 17 nalaman natin na ang mga banal ay sama-samang titipunin at aagawin
sa mga ulap upang salubungin si Cristo sa himpapawid.  Ang larawang iginuguhit ng mga salita sa sitas na
ito, kung gayon, ay bababa si Cristo mula sa langit at mananatili sa isang tiyak na lugar sa mga ulap kung
saan ay makikita ng lahat ang Kanyang presensya.  At mula doon, sama-sama Niyang titipunin ang Kanyang
buong iglesia.  Kahit ito, syempre, ay nagpapahiwatig ng isang himala na hindi kayang unawain ng tao.
Ngunit doon tatayo si Cristo sa lugar ng mundo at titipunin Niya ang mga sariling Kanya.

Magkakaroon ng tatlong tanda na kasama sa pagbabalik ni Cristo sa lupa.  Ang mga ito ay nakatala para sa
atin sa talatang 16:  “Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig
ng arkanghel, at may trumpeta ng Dios, at ang mga namatay kay Cristo ay babangon muna.”  Sa makikitang
pagbabalik ni Cristo, maririnig natin ang tatlong bagay:  malakas na sigaw, ang tinig ng arkanghel, at ang
tunog ng pag-ihip ng trumpeta.   

Ngayon, bago tayo tumungo ng indibidwal sa mga ito, dapat nating maunawaan ang kahalagahan nila.  Ang
mga tunog na ito ang tagapagbalita ng pagtitipon ng iglesia.  Iyan ang kahalagahan ng mga tandang ito mula
mismo sa kasaysayan ng Lumang Tipan.  Sa Levitico 10, nalaman natin na gumawa si Moises para sa kanyang
sarili ng dalawang magagandang trumpetang pilak.  Ang mga trumpetang pilak na ito ay ginawa para sa isang
partikular na layunin ng pagtawag sa bayan ng Israel upang magtipun-tipon.  Partikular nating mapapansin
sa mga talatang 1-3 ng Mga Bilang 10 ang tungkol sa bagay na ito:  “Nagsalita ang Panginoon kay Moises,
na sinasabi, "Gumawa ka ng dalawang trumpetang pilak; gagawin mo mula sa pinitpit na pilak at iyong
gagamitin sa pagtawag sa kapulungan, at kapag kakalasin na ang mga tolda.  At kapag hinipan na nila ito,
ay magtitipon sa iyo ang buong kapulungan sa pintuan ng toldang tipanan.”  

Ang pagtuturo dito sa kapitulo ng Mga Bilang ay hindi humihinto dito.  Mayroon pang ibang kahalagahan na
nangyari sa Israel nang panahong iyon.  Nang ang mga anak ng Israel ay nagsama-sama upang umalis sa
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isang partikular na kampo, ay nagkakaroon ng sigaw.  Sa mga talatang 35 at 36 ng Mga Bilang 10 mababasa
natin, “At kapag ang kaban ay isinulong na, sinasabi ni Moises, Bumangon ka, O Panginoon, at mangalat
nawa ang mga kaaway mo, at tumakas sa harap mo ang napopoot sa iyo.   At kapag nakalapag ay kanyang
sinasabi, "Bumalik ka, O Panginoon ng laksang libu-libong lsraelita.”  Dito rin, ay makikita natin na ang sigaw
ni Moises ay tanda na ang iglesia sa kabuuan ay dapat nang magpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo
sa lupang pangako.

Ngayon, sa wakas ng panahon, ang mga tanda ring ito ay kasama sa pagtitipon ng iglesia ni Jesu Cristo.  Una
sa lahat, nabasa natin na ang sigaw ay maririnig.  Sa literal, ang katagang sigaw ay nangangahulugang
“utos.”  Ang utos ay maririnig.  At ang utos na iyon ay magmumula sa mismong bibig ni Jesu Cristo.   Ito ay
magiging makapangyarihang utos na magtatakda ng pangyayari ng pagkilos na ng pagtitipon ng iglesia.  Ito
ay isang utos na magpapabangon sa mga namatay kay Cristo.  Isisigaw ni Cristo, “Gumising ka, ikaw na
natutulog, at bumangon ka mula sa mga patay.”  Ngunit ang sigaw na iyon ni Cristo ay magiging utos din
sa Kanyang mga anghel na sila ngayon ay susulong na at titipunin ang mga banal na nabubuhay pa sa lupa
at naghihintay sa pagbabalik ni Cristo upang maglakbay doon sa makalangit na lupain ng Canaan.

Ang huling tungkulin ng pagtitipon ng mga banal na nabubuhay pa sa pagbabalik ni Cristo, nalaman natin
mula sa Mateo 24:31, ay tutuparin ng mga anghel.  Ipinapaliwanag din niyan kung bakit ang tinig ng
arkanghel ay maririnig sa araw ng pagbabalik ni Cristo.  Ang arkanghel ay isang anghel na may mataas na
katungkulan sa lahat ng mga anghel, marahil ay ang pinakamataas na katungkulan.  Ang arkanghel ang
mangunguna sa pagpapadala ng mga anghel sa isang maayos na paraan upang tipunin lahat ng mga banal
na nabubuhay pa sa lupa tungo sa pagtitipun-tipon ng iglesia.

Tulad nang napansin na natin, ang tunog ng trumpeta ay magiging pagtawag din.  Makikilala ng iglesia ang
kahulugan ng tunog na iyon at, kapag ito ay narinig, lahat ng mga banal ay maghihintay, at maghahanda ng
kanilang sarili, para doon sa pinakamalaking pagtitipon ng mga banal sa langit.

Ito ang mga tanda, kung gayon, na kasama sa pagdating ni Cristo mula sa langit patungo sa lupa.

Mayroon pa, syempre.  Magkakaroon ng tiyak na maayos na paraan sa pagtitipon ng mga banal.  Sinabi sa
atin sa talatang 16 na “ang mga namatay kay Cristo ay babangon muna.”  At pagkatapos sa talatang 17,
“Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira” ay titipuning kasama nila.  Binibigyang-diin din ito sa atin ng
talatang 15.  Mababasa natin doon:  “Tayong nabubuhay, na natitira…. ay hindi mauuna sa anumang paraan
sa mga natutulog,” iyon ay, “hindi mauuna sa mga natutulog.”  Iyan ang literal na sinasabi ng kataga.  “Tayo
na nabubuhay pa at nananatili hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna sa kanila na natutulog.”
Sa madaling salita, ang pagtitipon ng mga namatay kay Cristo ay susundan ng pagtitipon ng mga nabubuhay
pa sa pagdating ni Cristo.

Muli, bagama’t ito ay mahirap unawain, dahil lahat ng mga pangyayaring ito ay nagmamadali sa kanilang
sarili, malinaw na ang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari ay magiging tulad nito.  Kapag narinig na ang
sigaw ni Cristo, na may tunog ng trumpeta, ang mga namatay kay Cristo ay babangon mula sa mga patay
palabas sa mga libingan at titipuning kasama ni Cristo sa himpapawid kung saan Niya ginagawa ang Kanyang
gawain.  At kasabay din nito, ang mga anghel ay ipapadala ni Cristo upang gawin ang kanilang gawain.  Ang
mga ito ang magtitipon ng mga banal na nabubuhay pa – habang ang mga namatay kay Cristo ay umaakyat
sa himpapawid upang makasama ni Cristo.  Tinuruan tayo sa talatang 17:  “Tayong nabubuhay na natitira
ay aagawing kasama nila sa mga ulap, upang salubungin ang Panginoon sa papawirin; at sa gayon ay
makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman.”  Sa ganitong paraan, pagsasama-samahin ng Dios, sa
pamamagitan ni Jesus at kasama ni Jesus, kapwa ang mga namatay kay Cristo at ang mga nabubuhay pa
sa Kanyang pagdating, upang makasama Niya sa himpapawid, at kukunin Niya ang buong iglesia upang
makasama Niya magpakailanman sa langit.
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Iyon ang mga pangyayari sa araw na iyon.

Ang paliwanag sa sitas na ito ng Salita ng Dios ay simple at malinaw.  Subalit may mga lubos na mali ang
pagkaunawa sa itinuturo ng sitas na ito.  May mga nagtuturo na may maraming pagdating ni Cristo bago
dumating ang wakas ng sanlibutan.  Ang ikalawang pagbabalik ni Cristo, sabi nila, ay magiging ang tinatawag
na “ang pag-agaw.”  Ito ay magiging mabilis, di-inaasahan, lihim na pagdating ni Jesus, na titipunin lamang
ang mga banal sa iglesia, iyon ay, ang mga banal na tinatawag na iglesia sa bagong dispensasyon, at
gayunman ay hindi makakabilang ang pagtitipon ng tao sa kaharian sa Lumang Tipan.  Dito, sa sitas na ito,
sabi nila, ang tinutukoy – ang biglang pagbabalik ni Cristo sa pag-agaw.  Itong mga mananampalataya ng
iglesia sa Bagong Tipan ay mabubuhay na kasama ni Cristo sa himpapawid sa loob ng pitong taon.  At sa loob
ng pitong taong iyon ay magkakaroon ng malaking pag-uusig sa lupa.  At sa pamamagitan ng pag-uusig na
iyon ang iba ay madadala kay Cristo, lalo na ang mga Judio.  Pagkatapos si Cristo ay muling babalik kasama
ng Kanyang mga banal sa Bagong Tipan, na kasama Niya kung saanman sa himpapawid ng pitong taon, at
pagkatapos ay magtatayo si Cristo sa puntong iyon ng makalupang kaharian, kung saan ay uupo Siya sa
Kanyang trono sa lupa at maghahari sa loob ng isang libong taon.  Pagkatapos ng isang libong taon na iyon
ay dadalhin Siyang muli sa langit at ang masasama ay makikipagdigma sa kahariang ito ni Cristo.  Sa
digmaang ito ang masama ay malilipol at ang huling pagkabuhay na muli ng masasama sa impierno ay
mangyayari.  At pagkatapos sa panahong iyon si Cristo ay babalik muli at ihahatid sa Kanyang walang
hanggang kaharian sa langit.

Ngayon may lahat ng uri ng iba’t ibang pananaw na may kinalaman dito, ang ilan ay nagsasabi ng pagbabalik
ni Cristo tatlo o apat na beses sa wakas ng panahon.  

Itinatakwil natin ang masalimuot at malayong mga aral ng mga premillenialist.  Hindi lamang nila pinalalaki
ang simpleng kahulugan ng sitas ng Salita ng Dios kundi binabasa nito dito sa sitas ang wala naman doon.

Una sa lahat, wala saanman sa mga talatang ito ang paghihiwalay sa pagitan ng kaharian ng bayan ng Dios
sa lumang dispensasyon at ng iglesia sa bagong dispensasyon.  Ang pagkakaibang iyon ay iginigiit sa sitas
na ito at hindi sinusuportahan ng anumang Kasulatan.  Ang lahat ay iglesia.  At tinitipon ng Dios ang Kanyang
iglesia mula sa pasimula ng panahon hanggang sa wakas ng panahon.

Pangalawa, saan sa sitas na ito sinasabi ang lihim, tahimik na pagbabalik ni Cristo upang tipunin ang Kanyang
bayan sa isang pag-agaw?  Nakatala dito sa sitas na ito ang isang bukas, nakikita, maging ang maingay na
pagbabalik ni Cristo.  Bababa Siya na may sigaw, na may tinig ng isang arkanghel, at may tunog ng trumpeta.
Hindi tahimik na aagawin ni Cristo ang Kanyang iglesia upang mabuhay kasama Niya sa loob ng pitong taon
sa himpapawid.  Kukunin Niya sila upang makasama Niya magpakailanman, sabi ng sitas na ito.  At hindi sa
himpapawid!  Isang kakaibang kaisipan gayunman.  Sino ang mabubuhay saanman sa himpapawid sa loob
ng pitong taon?  Ngunit ang Biblia ay tiyak na nagsasabi tungkol sa langit, at ang bayan ng Dios ay kukunin
kasama ni Jesu Cristo sa wakas ng panahon upang makasama Niya magpakailanman sa langit.

Kaya ang itinuturo sa sitas na ito ay malinaw at simple.  At dahil dito, ito ay nagbibigay sa bayan ng Dios sa
bawat panahon ng kaginhawahang di-masambit.

Ngayon, huwag nating kalimutan na ang mga talatang ito ay likas na praktikal.  Ang Kasulatan dito ay upang
bigyang kaaliwan ang bayan ng Dios.  At kapag naunawaan natin ng tama ang mga pangyayari sa araw ng
pagdating ni Cristo, itong Salita ng Dios ay nagbibigay ng pinakadakilang kaaliwan.  Kaya nga binibigyan tayo
ni Pablo ng pagtuturo sa talatang 18:  “Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito.”  Anong mga
salita?  Ang mga salitang isinasaalang-alang natin.  Ang mga namatay kay Cristo ay babangon, at
magkakaroon ng bahagi sa huling pagtitipon ng iglesia.  Si Cristo ay naging para sa atin na nasa Kanya, ang
muling pagkabuhay at ang buhay.  Tunay na tutuparin ng Dios ang Kanyang layunin na kunin tayo upang
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makasama ni Cristo sa langit.  Ang ating kamatayan ay hindi makakapigil sa ating pagkabuhay sa wakas ng
panahon sa kahanga-hangang kaluwalhatian na naghihintay sa iglesia ni Jesu Cristo.  Ang mga patay ay
natutulog lamang, sabi ni Pablo.  

Paano nagbibigay ang mga salitang ito ng kaaliwan sa atin?  Ano ang sinasabi ng salitang ito?  Kung
sumasampalataya tayo na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, gayundin ang mga natutulog ay isasama
rin sa Kanya.  Ang kamatayan at libingan ay mapait na mga kaaway.  Sila ay marahas at mahirap, dahil
ninanakaw nila sa atin ang ating mga mahal sa buhay.  Inaalis nila ang pag-ibig at ang pakikisama na
pinagsasaluhan natin kasama nila sa buhay na ito.  Ayaw na ayaw nating magsabi ng “paalam” kapag ang
isang mahal sa buhay ay unti-unting kinukuha sa atin ng kamatayan.  Ayaw na ayaw natin na hindi tayo
makapagsabi ng “paalam” kapag ang isang mahal sa buhay ay biglang inagaw mula sa atin ng kamay ng
kamatayan.  At ang libingan – tila ito ang pinakahuli.  Kapag ang katawan ng mga mahal natin sa buhay ay
iniwan sa libingan, alam natin na hindi na natin sila makikitang muli sa buhay na ito.  Marami sa atin ang
nakaranas ng kamatayang iyon sa isa o ibang paraan – ang lolo o lola, asawang lalaki o babae, ina o ama.
Marahil ang mga ito ay hindi kinuha sa atin habang sila ay bata pa.  Alam natin na hindi ito nililimitahan ng
Dios sa matatanda.  Maaari Niyang bawiin ang isang sanggol, ang isang bata, o maging isang kabataan.  At
gaano nakakasakit ang kamatayan.

At sa panahong ito ng ating buhay ang mga salita ng sitas na ito ay nagbibigay sa atin ng pinakamalaking
kaaliwan.  Balang araw tayo, kasama ng ating mga mahal sa buhay, ay tatayo sa harapan ni Jesu Cristo.
Wala nang kamatayan o libingan.  Ang mga ito sa wakas ay madadaig.  Tayo ay tatayo, katawan at kaluluwa,
buhay at kasama ang isa’t isa.  At lahat ng mga banal ay dadalhin sa langit.  Ang paghihiwalay natin sa
kamatayan ay pansamantala lamang, sa maikling panahon lamang.  Ang kamatayan at libingan sa katunayan
ay nagsisilbi sa atin sa pamamagitan ng pagbabago ng ating masama at makalupang katawan sa isang
maluwalhati at espiritual.

At sa pag-asang iyon inilalagak natin ang mga mahal natin sa buhay sa libingan.  Nagdadalamhati ba tayo?
Ah, oo!  Nagdadalamhati tayo.  Kung minsan ay iniiiyak natin ang ating puso at kaluluwa.  Subalit dinadala
tayo sa pag-asang iyon, sa pamamagitan ng pag-aaliw ng kapwa natin mga banal.  Kaya nga sinasabi ni
Pablo, “Mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito.”  Inaakay tayo doon ng kapwa natin mga banal.  At
nagpapalitan tayo, kung minsan, sa paggawa noon.  Hindi tayo maiiwang nalimutan sa libingan.  Tahimik
tayong nagdurusa dahil tinitiyak sa atin ang huling pagkabuhay na muli at ang huling pagtitipon ng iglesia.
Hinihintay natin iyan isang araw.  Matiyaga natin iyang pinananabikan.  Ito ay darating.  Anong luwalhating
araw iyon, kapag si Jesus ay dumating para sa akin!  Isang malaking kagalakan ang mapapasaatin.
Pumayapa ka, kaluluwa ko.  Si Cristo ay muling darating.  Nananabik ako sa pagdating na iyon, nang may
nakatingalang ulo.  Idinadalangin ko ito.

At pagkatapos ay makikita natin ang panghuli nating kaligtasan, at magpakailanman makakasama natin ang
ating Panginoon.
_______________________________________________

Sama-sama tayong manalangin.

O Panginoon, aming Dios at Ama sa langit, pinasasalamatan Ka namin na maaasahan namin ang huling
pagdating ng aming Panginoong Jesu Cristo kapag kami ay titipuning sama-sama ng lahat ng Iyong mga
banal at dadalhin upang makasama Mo magpakailanman sa langit.  Dalangin namin na ang Iyong Salita ay
umaliw sa amin kapag naranasan namin ang kamatayan at pagkawala ng isang mahal sa buhay.
Pinasasalamatan Ka namin sa muling pagkabuhay ng katawan at sa buhay na walang hanggan.  Patawarin
Mo kami sa lahat ng aming kasalanan, at gabayan kami ngayon sa Iyong biyaya.  Alang-alang kay Jesus,
Amen.


