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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mateo 24:6-7

“Bansa Laban sa Bansa”

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Ang mamamayan ng ating bansa ay natindig sa pagkatakot noong Septyembre 11, 2001.  Hindi
tayo makapaniwala sa ating nakita habang ang Kambal na mga Gusali o Twin Towers ng Sentro ng
Kalakalan ay gumuho dahil sa pag-atake ng terorista.  pakiramdam natin tayo ay ligtas at panatag
hanggang sa mangyari ang oras na iyon, yamang ang digmaan at mga banta ng digmaan ay
palagiang ay nasa lupain ng mga banyaga.  Ang mananampalataya ay nabigyan ng lubos na paalala
ng realidad na kanyang nalalaman subalit kung minsan ay nakakalimot.  Si Cristo ay darating Noong
9/11 tayo ay nakatanggap ng isang  “wake-up call”  o tawag na panggising.   Kung minsan
nagagawa nating mapagod sa pagbabantay para sa pagdating ni Cristo.  Kapag ganito, ang Dios ay
nagpapadala ng panibagong tanda, at tayo ay muling tatayo upang mangagpuyat upang magbantay
sa pagbabalik ni Cristo. 

Ating nasumpungan na may mga panahong ginagawa ito ng Dios sa sandaling Kanyang ipinapadala
ang mga matinding kalungkutan sa sangnilikha na bumabawi sa libu-libong buhay. Ginagawa din
ito, ng Dios, sa sandaling tayo ay pinagkaloobang makita ang pagkawasak sa digmaan at kapag
ating naririnig araw-araw ang mga banta ng digmaan. Ito ang tanda ng pagbabalik ni Cristo na
sinalita ni Jesus sa Mateo 24:6-7:   “At mangakakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw
ng mga digmaan; ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan:   sapagka't kinakailangang ito'y
mangyari datapuwa't hindi pa ang wakas. Sapagka't magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang
kaharian laban sa kaharian;  at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako.”  Binigyang diin sa
atin ni Jesus sa talata na ang pasimula ng mga tanda ng Kanyang pagbabalik ay ang mga digmaan
at alingawngaw  ng mga digmaan.  Ito rin ang tanda na tinutukoy sa Apocalipsis 6 kung saan nakita
ni Juan sa pangitain ang apat na mangangabayo. Sa ating pagsasaalang-alang, ngayon at sa
susunod pang mga palatuntunan, ang iba’t ibang mga tanda na magaganap, ating iuugnay ang mga
ito sa apat na mangangabayo. 

Ang kabayo na nagpapahayag ng mga digmaan sa sanlibutang ito ay ang pulang kabayo, na kung
saan ating mababasa sa Apoc. 6:4:  “At may lumabas na ibang kabayo, na kabayong mapula:   at
ang nakasakay dito, ay pinagkaloobang magalis sa lupa ng kapayapaan, at upang mangagpatayan
ang isa't isa:  at binigyan siya ng isang malaking tabak.”  Ang pagtakbo ng pulang kabayo ay
nagpapahayag na ang Dios mismo ang may kontrol ng mga digmaan sa sanlibutang ito.  Ang Dios
ay may layunin sa mga digmaang ito.  Gaya ng paggamit ng Dios sa sangnilikha upang dalhin ang
pagbabalik ni Cristo, gayon din ginagamit Niya ang digmaan at ang mga banta ng digmaan.  Ang
lahat ng ito ay ang paghilab na gaya sa panganganak na gumagawa tungo sa ikalawang pagdating
ni Cristo. 
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Ang bansa ay mag-aalsa laban sa bansa at kaharian laban sa kaharian ay isang pangkaraniwang
kababalaghan, na nangyari sa buong kasaysayan ng sanlibutang ito. Ang mga bansa ay palaging
nagpapaligsahan ng lakas at pag-kontrol sa ibang mga bansa. Sa sandaling ang sanlibutan ay tila
napagwagian na ang layaw sa kapangyarihan, makakarinig tayo na may ibang lugar sa mundo na
ang isang bansa ay nang-aapi ng ibang bansa upang ito’y mapasailalim. Mayroon nito, ng layaw sa
makasalanang tao sa matataas na posisyon ng kapangyarihan na lumilikha sa kanilang sarili ng
isang malakas na kapangyarihang sapat upang pamunuan ang sanlibutan.  Ito ang naging
pagtatangka ni Mussolini, ni Napoleon, ni Hitler.  Ito ang nasa likod na dahilan na nag-udyok sa
imperialismo ng ika-15 at 16 na daang mga taon. Mayroon nitong pirmihan na kawalan ng
kapanatagan sa mga bansa, isang kabalisahan na tila palaging nananatili.  Ang Estados Unidos ay
lubos na nagsisikap sa pagtataguyod sa sarili bilang pinaka-makapangyarihang bansa sa sanlibutan. 
Napaka-makapangyarihan, ang ating mga lider ay may pakiramdam na magagawa nilang
humakbang sa iba pang bansa at magtangkang ayusin ang kanilang mga problema.  Bilang resulta
ng ating ‘mabuting’ intensyon, ang mga bansa ng sanlibutang ito ay nagagalit sa Estados Unidos. 
Tinitingnan nila tayo ng may paghihinala.   Ang kanilang mamamayan ay naggugulo, isinisigaw ang
mga pangungusap ng paglaban sa Amerika at sinusunog ang ating bandila. 

Subalit hindi lamang ito ang halimbawa ng galit at paglalaban sa pagitan ng mga bansa.  Nariyan
ang tensyon sa pagitan ng Timog ng Korea at ng Hilagang Korea.  Noong panahon ng digmaan sa
Vietnam mayroong kahawig na pag-aagawan sa pagitan ng Hilaga at Katimugang bahagi ng
Vietnam.  Ang Iran at Iraq ay namumuhi sa bawat isa.  Ang mga Israelita at ang mga Arabo ngayon
ay nagpapaligsahan sa lakas sa Gitnang-silangan.   Ang mga bansa ay nag-uusap tungkol sa
mapayapang mga resolusyon sa alitan sa pagitan ng mga bansa.  Ang mga lider sa daigdig ay
nagsasama-sama sa “usapang pangkapayapaan.”  Ang pagpapahintulot pang-ekonomiya ay
nagpapantay laban sa mga bansang nagsisimula ng pananalakay laban sa mahihinang bansa. 
Subalit sa lahat ng mga pagtatangkang ito sa paraang ‘sibilisadong’ resolusyon, mayroon pa ring
digmaan at mga banta ng digmaan. 

May dahilan sa bagay na ito.  Kasalanan.  Ang taong walang pananampalataya ay puno ng
kahambugan, pag-aalipusta, pagka-poot, pagnanasa ng paghihiganti, pagnanasa ng kapangyarihan,
pagkamakasarili, at ang talaan ay tuloy-tuloy pa.  Ito ay hindi lamang tunay doon sa mga araw-
araw na mga mamamayang namumuhay nang may ganitong mga bagay sa kanilang puso sa maliit
na sukatan lamang, kundi ito ay tunay lalo sa mga mas ambisyoso ng sanlibutang ito.  Ang hindi
nananampalatayang sanlibutang ito at ang mga namumuno ay mga alipin sa kasalanan at ni
Satanas kagaya din ng mga taong walang pananampalataya.  At habang may kasalanan sa
sanlibutan, habang ang kawalang pananampalataya ay nagpapatuloy na nagpapakilala sa mga lider
ng sanlibutan, ay may digmaan pa rin at banta ng digmaan.  Iyan ang dahilan kung bakit, sa 1Tim.
2:1, 2, ang anak ng Dios ay tinuturuang ipanalangin ang ating mga pulitikong lider.  Ating
dinadalangin na ang ating mga lider ay hindi mapangunahan ng kawalang pananampalataya kundi
ng pananampalataya.  Ating hingin sa Dios, na Siyang may ibig na maligtas ang mga tao mula sa
bawat uri, kasama na ang mga namumuno, na dalhin sila sa pagsisisi silang mga namumuno sa
ating bayan, upang tayo ay mapangunahan sa tahimik at mapayapang buhay, at upang ang iglesia
ay ma-proteksiyunan.

Gayonman, sa lahat ng ito, ang mga bansa ay nag-aalsa laban sa mga bansa, at mayroong mga
digmaan at banta ng mga digmaan.  Ang  mga ito ay hindi nababawasan habang lumilipas ang
panahon kundi dumarami lamang.  Ang mga digmaan sa ngayon ay sangkot ang sanlibutan at ang
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lahat ng mga lider.  Maraming mga tao at mga bansa ay apektado nila habang ang pandaigdigang
pagtutulungan ay lumalago. 

Mayroong isang tanging dahilan sa tensyon at paligsahan sa pagitan ng mga bansa. Ang Dios
mismo ang lumikha ng alitang ito sa pagitan ng mga bansa.  Sinasabi ito ni Isaias sa kapitulong
45:6 ay 7, “Ako ang Panginoon, at walang iba.  Aking inilalagay ang liwanag, at nililikha ko ang
kadiliman;   ako'y gumagawa ng kapayapaan, at lumilikha ako ng kasamaan [ang salita sa Hebreo
rito ay, literal na digmaan];   ako ang Panginoon, na gumagawa ng lahat na bagay na ito.”  Ang
Dios ang gumagawa ng kapayapaan, subalit gayon din ng digmaan.

Kailan ito ginawa ng Dios? Sa panahon ng Tore ng Babel. Ang kasaysayan nito ay nakatala sa
Genesis 11. Sa panahong iyon, ang mga tao sa sanlibutan ay namumuhay lahat ng sama-sama sa
kapatagan ng Shinar. Ang kapatagang ito ay matatagpuan ngayon sa makabagong-Iraq.  Ang
bawat isa sa sanlibutan,noon ay may isang bansa at isang wika at isang lahi ng mga tao. Hindi nila
pinansin ang utos ng Dios na magpakarami at magsipangalat sa mundo. Ang ugat ng lahat ng
kasalanan, mula pa sa pasimula n panahon, ay ang pagnanasa ng tao na maging dios, na tiyakin sa
kanyang sarili ang mga bagay na mabuti at masama, at upang pamunuan ang sarili. 

Ang kasalanang ito ay naipahayag sa mga mamamayan ng Kapatagan ng Shinar.  Nagpasiya sila na
bumuo ng isang kaharian ng tao.  Bilang isang tanda ng kahariang ito, nagpasimula silang magtayo
ng malaking tore – isa na nais nilang paabutin sa mismong kalangitan.  Nakita ng Dios ang
pagtatangkang ito ng makasalanang tao na makapagtayo ng isang pangalan sa kanyang sarili sa
mundo, isang kaharian na kung saan ang tao ay maaaring maghari sa kataas-taasan.  At upang
magawang hadlangan ang pagkakabuo ng kahariang ito, gumawa ng Dios ng isang bagay na
napakasimple.  Ginulo Niya ang mga wika ng mga tao. Mayroong ilang mga pamilya at sambahayan
noon na nakatagpo ng ibang pamilya at sambahayan na nagsasalita ng kaparehong wika na
kanilang ginagawa.  At ang mga ito, walang pangdududa, ay nagsama-sama sa bawat isa.
Pagkatapos ang mga tao na dating may iisang wika lang ay nagwatak-watak sa malalaking mga
grupo ng tao, ang bawat isa ay may ibang wika na sinasalita.   Ang mga grupong ito ng mga tao ay
naging mapaghinala sa bawat isa at sila ay lumikas sa iba’t ibang mga lugar sa sanlibutang ito. 
Paglipas ng panahon ang mga taong ito ay nagtatag ng sarili nilang mga pamahalaan at mga
teritoryo, na naging iba’t ibang mga bansa ng sanlibutang ito.  Sa pamamagitan ng kaparehong
pangyayari, marahil, ang iba’t ibang lahi ng sanlibutang ito ay nabuo.

Ang resulta ay pagkakahati-hati.  Simula sa panahong iyon, ay nagkaroon na ng paligsahan at
paghihinala sa pagitan ng mga tao at ng mga bansa ng sanlibutang ito.  Nagkaroon ng
pakikipagdigma ang isang bansa upang kunin mula sa isa pang bansa ang kanyang lupain at
kapangyarihan.  Mayroong pagtatangka sa bahagi ng iba’t ibang bansa na magtatag ng one-world
empire ng sapilitan.  Ang pulang kabayo ay tinakbo na ang kanyang takbuhin paroo’t parito sa
sanlibutan at sa kasaysayan – ang isang bansa ay nag-aalsa laban sa isang bansa;  isang kaharian
at lupang sakop ng daigdig ay nakikipagdigma laban sa isang kaharian upang maging pinuno sa
bansang iyon. Ito ay nangyari na sa buong kasaysayan – mula nang pinaghiwa-hiwalay ng Dios ang
mga tao sa mundo sa pagiging bansa.

At ito, din, kung bakit si Jesus sa Mateo 24, ay nagsalita tungkol sa mga digmaan at alingawngaw
ng mga digmaan bilang pasimula ng kahirapan at paghilab sa panganganak.  Tulad na lamang sa
likas na mga kalamidad na naganap sa sangnilikha magmula sa pasimula, gayon din naman ang
mga digmaan at mga banta ng digmaan ay nariyan lamang noon pa, matagal ng panahon. Mayroon
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nang pakikidigma sa lumang panahon, sa panahong medieval, at ngayon sa makabagong panahon.
Ang tanging kaibhan lang ay ang mga digmaang ito ay hindi na naglalabanan sa pamamagitan ng
mga sibat, mga tabak, at mga pana. Ang mga digmaan ay hindi na naipapanalo sa paggamit ng
pagkalampag ng mga baka at tirador na bala at malalaking bato upang magawang makapasok sa
tanggulan na nakapalibot na mga matataas na pader. Ngayon ang digmaan ay pinaglalabanan na
may mga baril, ay mga missiles, na may malalakas na bala, at kahit ng bantang mga bombang
nukleyar na maaaring magwasak ng buong siyudad. Ang mga digmaan sa nakaraan, ay
nakakaapekto lamang sa isa o dalawang bansa. Ang mga digmaan sa ating makabagong panahon
ay nakakaapekto ng maraming mga bansa, at kahit pa nga ng buong sanlibutan. Sa madaling salita,
ang sinasabi sa atin ni Jesus na ang mga digmaan ay tulad sa paghilab ng tiyan na mas papasakit
at papakirot habang nalalapit ang pagdating ni Cristo. 

At tayo, bilang mga anak ng Dios, ay binabantayan ang lahat ng ito ayon sa kaalaman na darating
si Cristo. Tayo ay abala sa paghahanda ng ating mga sarili at ating mga pamilya para sa
pangalawang pagdating ni Cristo.

Sa puntong ito nais nating isaalang-alang kung ano ang itinuro ni Jesus sa Mateo 24:6. Sinabi Niya,
“sapagka't kinakailangang ito'y mangyari datapuwa't hindi pa ang wakas.”  Magkakaroon ng mga
digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan.  Ano ang ibig sabihin ni Jesus sa lahat ng mga
bagay na ito – na ang mga ito ay kailangang mangyari?   Tayo ay interesado dito dahil
nangungusap ito ng layunin ng Dios sa tandang ito ng pangalawang pagparito ni Cristo.  Ang pakay
ng Dios sa paglikha ng digmaan ay upang ingatan ang Anticristo at ang kanyang pandaigdigang
kaharian ng tao na makamit ng maaga.  Ayon sa walang hanggang plano ng Dios  para sa lahat ng
mga bagay, nais ng Dios na iligtas ang Kanyang bayan para sa Kanyang sarili.   Sa buong
kasaysayan ng mundo, ang Dios ayon sa Kanyang probidensya ay ipinagpapatuloy ang planong
iyon.  Hinahawakan niya ang mga bansa ng sanlibutang ito ng papaling sa Kanya. Kanya silang
iniingatan mula sa pagsulong ng sandaigdigang kaharian ng Anticristo.  Hindi magagawang
sumulong ng Anticristo hanggang sa oras na itinakda ng Dios na tipunan ang lahat ng Kanyang
iglesia.  Ang bayan ng Dios ay dapat maligtas.  Ang Kanyang iglesia ay dapat mapanatili. Dahil dito
ang mga digmaan at mga banta ng digmaan ay kailangang mangyari. Sa pamamagitan ng mga
digmaan ang Dios ay paulit-ulit na, sa buong kasaysayan, hinadlangan ang mga gawa ni Satanas na
magtaguyod ng kaharian ng tao at wasakin ang iglesia ni Cristo.

May dalawang mga lugar sa Biblia na nagpapaliwanag at nilinaw ang partikular na gawa ng Dios sa
mga bansa.  Nariyan ang mga pangitain ni Daniel at ni Juan sa Apocalipsis.   Hindi natin balak na
saliksikin ang simbolo ng alinman sa mga pangitaing ito, subalit parehong ang mga lalaking ito ay
pinagkaloobang makita ang paglabas at pagbagsak ng mga imperyo.  Nariyan ang kaharian ng
Babel, na siyang atin nang tinukoy. Nariyan din ang bawat isang tinukoy na mga dakilang imperyo
na lumarawan sa kasaysayan ng sanlibutan. Nariyan, una sa lahat, ang dakilang imperyo ng Asiria,
na may kabiserang Nineve.  Ang imperyo ay, hanggang sa sandaling iyon, ang pinakamalaki at
pinaka-makapangyarihang imperyo sa buong sanlibutan.  Ito ay naging pinaka-maluwalhating
imperyo, at sa pamumuno ng nakatayong si Haring Nabucodonosor. Subalit nang ang kahariang ito
ay nasa tugatog ng tagumpay, may isa na namang imperyo ang dumating at, sa pamamagitan ng
digmaan, ay nawasak ang kahariang iyon. Ang imperyo ng Babilonia, na may kabisera sa  Babilonia,
ay sinaklaw ang imperyo ng Asiria at mas lalong lumaki. Ang kahariang pantao ng hindi
mananampalataya ay hindi pa ang huli. Ito ay winasak ng dakilang imperyo ng Persia, na ang trono
ay nasa silangan pa rin. Ang imperyo ng Persia sa huli ay nawasak sa pamamagitan ng digmaan ng
dakilang si Alexander at ang imeperyong Grecia. Ang sentro ng imperyong ito ay nasa kanluran na
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ngayon. Matapos ang imperyo ng Grecia dumating sa sanlibutan ang makapangyarihang imperyo ng
Roma.  Ang kaharian ding ito, ay nagtamo ng kapangyarihan sa sanlibutan sa pamamagitan ng
digmaan at naghari sa sanlibutan sa maraming mga taon dahil sa kagalingan sa digmaan. Nasakop
ng mga Romano ang mga hari at kaharian. Ang lahat sa Europa napasailalim nila. 

Subalit palaging sa digmaan natatapos ang mga imperyo sa kasaysayan ng sanlibutan at
napapalitan naman ng iba pang imperyo. Ang disenyo ay malinaw.  Hindi kailan man hinayaan ng
Dios ang tao na makapagtatag ng isang pandaigdigang imperyo.  Habang nagsisimula ang
tagumpay, ang bawat dakilang imperyo ay nawawasak.  Samakatuwid, ginagamit ng Dios ang
digmaan, upang ingatan ang pagsulong ng Kanyang iglesia sa sanlibutang ito at upang huwag
hayaan ang Anticristo mula sa pagpapalabas ng panghuling estado ng kanyang kaharian.

Subalit dumarating ang oras na ang mga digmaan at mga banta ng digmaan ay titigil. Mangyayari
ito dahil darating ang oras ng taong makasalanan, ang Anticristo, ayon sa soberanong layunin ng
Dios, sa wakas ay magtatayo ng kanyang kaharian.   Ang mga hari sa sanlibutan, tayo ay
pinagwikaan sa Apoc. 17:13, ay ibibigay ang kanilang kapangyarihan at lakas sa Hayop.  Ang
Anticristo ay magmamalaki sa kanyang kapangyarihang kontrolin ang bawat bagay. Ang lahat ay
sasama sa kanya upang matamo ang maka-mundong kalagayan ng pandaigdigang imperyo ng
kapayapaan.  Sa maikling panahon ay mawawala ang mga digmaan. Sa maikling panahon
mawawala ang mga banta ng digmaan.

Subalit ang digmaan ay patuloy na nasa puso ng tao. Ang makasalanan ay tulad sa nagnangalit na
dagat na hindi mapahinga, na ang tubig ay naglalabas ng putik at dumi, sinasabi iyan ni Isaias sa
atin.  Walang kapayapaan sa taong makasalanan.  Kapag ang panahon ng Anticristo ay nagsimula
na sa maikling panahon, ang mga hari sa sanlibutan ay titingin ng may pagdududang muli sa
kahariang ito.   At sila ay mapupuno ng inggit at galit at pagseselos.   At mula sa galit ang mga
paganong bansa ng sanlibutang ito ay magsisimula ng labanan, digmaan, laban sa Anticristo upang
wasakin siya at ang kanyang kaharian.

Ang digmaan, samakatuwid, ang gagamitin ni Cristo sa Kanyang huling pagdating.   Sa panahon ng
digmaan, si Cristo ay magpapakita sa mga ulap ng kalangitan.   At mula sa tinig ng Kanyang bibig,
Kanyang wawasakin ang mga bansa at kasama ang sangnilikha. 

Kaya, ang mga digmaan ay nariyan noon pa.  Subalit ito ay tumitindi.   Titigil ito ng sandali. Subalit,
gagamitin ng Dios ang digmaan upang patunayang walang kaharian ng kapayapaan  kung saan ang
kasalanan ay malayang tumatakbo.   Ang mga digmaan ay tiyakang tanda ng pagbabalik ni Cristo.

Itong tanda ng pangalawang pagparito ni Cristo ay maaaring maging nakakabahala rin. Hindi natin
ibig ng digmaan. Hindi natin ibig na ipadala ang ating mga anak sa giyera. Ang digmaan ay isang
nakakatakot na bagay. Subalit hindi natin dapat kalimutan ang kaaliwang ibinibigay ng mga talata:
“kinakailangang ito'y mangyari .” Sila ay nasa kontrol ng Dios. Silang lahat ay nasa Kanyang
soberanong layunin para sa lahat ng mga bagay. Kailangang ito’y mangyari upang magdala sa
pagdating ni Cristo. At kahit ito ay masakit, ang mga ito ay indikasyong ang lahat ay patungo sa
mabuti. Ang lahat ng mga pangyayari sa sanlibutan ay kailangang magpatingala sa pagbabalik ni
Cristo.

Kaya sinasabi ni Cristo, “Huwag kayong magulumihanan.”  Siya ang ating Hari, na nakaupo sa
kalangitan at naghahari sa lahat ng mga nangyayari sa mundo.  At ang ating Hari ay matagumpay. 
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Hindi lamang Siya magtatagumpay sa hinaharap.  Siya ay matagumpay ngayon mismo.  Ang
tagumpay ay sa Kanya.  Kayang naipanalo na ang tagumpay laban sa ating mga kaaway nang
kanyang labanan ang kasalanan sa krus.  Natamo Niya ang tagumpay sa pamamagitan ng Kanyang
pagkabuhay na muli at pag-akyat sa langit.  Ang tagumpay ay sa Kanya.  At dahil ito’y sa Kanya,
atin din ito. Hindi dapat tayo manliit sa takot.  Ang ating mga puso ay hindi dapat magulumihanan.  
Ang lahat ng mga bagay na ito ay bahagi ng estratehiya sa labanan.  Ang mga pangyayari ay
nagaganap ng lubos, tulad sa nais na maganap ng Kapitan ng ating kaligtasan.   

At balang-araw ang ating pag-asa at ninanasa ay matutupad sa kahariang iyon ng langit kung saan
ang katuwiran at kaganapan ay mananahan. 

Oo. Paparating na ang paghahari ng Dios. Doon tayo ay maninirahan sa bahay ng Panginoon
magpakailanman.   Walang pagkatakot.  May pagtitiwala. Darating na si Cristo. 

____________________________________

Tayo’y manalangin.

Mapagbiyaya at walang hanggang Ama namin sa langit, ikaw ang nagsasaayos ng lahat ng
nangyayari sa mundong ito.   Kahit nakikita namin ang maraming mga digmaan at naririnig ang
alingawngaw ng mga digmaan na nasa paligid namin sa kasalukuyang sanlibutan, hindi kami dapat
matakot.  Naglilingkod kami kay Jesu Cristo, na natamo na ang katagumpayan sa pamamagitan ng
Kanyang kamatayan sa krus at sa pamamagitan ng pag-akyat sa langit.  Siya ang nangunguna sa
lahat.  At siya’y nagbibigay din  naman ng kaaliwan na kailangan namin, dahil alam namin na kahit
sa tandang ito Siya ay babalik.  At kami ay nakatingin sa hinaharap sa pagdating na ito ng aming
Tagapaligtas at maghahatid ng Kanyang kaharian.  Patawarin mo kami sa lahat naming kasalanan
at pagpalain kami sa araw na ito. Alang alang kay Jesus, Amen.


