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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Marcos 13:21-23

“Ang Paglitaw ng Huwad na Kristianismo”

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Noong nakaraan ating isinaalang-alang ang isang napaka-positibong tanda ng pagbabalik ni Cristo:  ang
puting kabayo ng pangangaral ng evangelio ay marapat  tumakbo ng may tagumpay sa daigdig.  Ang
hinirang ng Dios ay dapat maligtas mula sa lahat ng mga bansa at mula sa lahat ng panahon.
Pagkatapos ang wakas ng daigdig na ito ay darating.  Ating natagpuang ang tandang ito rin, ay
madaling naaabot ang kawakasan nito, sapagkat karamihan sa mga bansa ay nakarinig na ng evangelio
ni Cristo. 

Subalit mayroong pangalawang tanda na dapat nating tingnan sa loob ng iglesia na magbabadya ng
pagdating ni Cristo.  Ang tandang ito ay nakakalungkot sa isang tunay na iglesia, lalo na pagkatapos
marinig ang matagumpay na kapangyarihan ng evangelio.  Ito ang noon pang nasa ating paligid sa
mahaba-habang panahon na:  ang pagtalikod ng iglesia, ang pangangaral ng huwad na aral at
kabulaanan. 

Ang nakakapagpalungkot sa tandang ito, habang ang kawakasan ng panahon ay palalapit,  ay
magkakaroon ng pangkalahatang paglayo mula sa katotohanan.  Ang daigdig ng iglesia sa
pangkalahatan ay susunod sa paraan ng bulaang Kristianismo, at darating ang panahong gigipitin ang
tunay, biblikal na Kristianismo.  Ang tanda na ating isasaalang-alang sa araw na ito ay hindi lamang ang
naglipanang pagtalikod, kundi ng isang tanda na nagtuturo sa atin sa maliwanag na kahulugan ng
pagsulong sa Kristianismo, siyang sa huli ay mag-aakay patungo sa pag-uusig ng tunay na iglesia at
ang pagtataas sa huwad na iglesia bilang isang tunay na kinatawan ng Kristianismo.

Ating mababasa sa Marcos 13:21-23, “At kung magkagayon kung may magsabi sa inyong sinomang
tao, Narito, ang Cristo; o, Nariyan; huwag ninyong paniwalaan:  Sapagka't may magsisilitaw na mga
bulaang Cristo at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga tanda at mga kababalaghan, upang
mailigaw nila, kung mangyayari, ang mga hirang.  Datapuwa't mangagingat kayo: narito, ipinagpauna
ko nang sinabi sa inyo ang lahat ng mga bagay.” 

Ang pagtuturong ito ni Cristo ay tiyak na hindi nag-iisa.  Ang lahat sa Kasulatan ay sumusuporta sa
kaisipang magkakaroon ng malawak na pagtalikod bago bumalik si Cristo.  Mayroon tayong tanda dito
kung saan dapat nating pag-ingatan.  Mayroong realidad na ipinalagay ni Jesus sa mga talatang ating
isanasaalang-alang.  Ang realidad ay ito:  Palagiang nasa kasaysayan ng iglesia, kasama sa pagsulong
ng tunay na Iglesia, ay mayroon ding sumusulong na huwad na iglesia.  Sa makabagong panahon ang
tunay na Iglesia ay palaging tinututulan at ginigipit ng huwad na iglesiang Kristiano. 

Sa ating makabagong panahon at panahon ng relativism o pagkaka-ugnay, maririnig mong madalas
na, “Eh, lahat naman tayo ay mga Kristiniano.  Mayroon man tayong tila mga di-pagkakasundo sa
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bawat isa, subalit gayonman lahat naman tayo ay patungo sa kalangitan.”  Ang malinaw na pagkakaiba
sa pagitan ng tunay at huwad na iglesia ay maayos na nakasiksik sa sulok ng kabinet upang maiwasan
itong malantad.  Bagkus, ang maririnig, “Tingnan mo ang napakalaking impluwensya ng Kristianismo
sa sanlibutang ito.  Ang daigdig ay patungo sa panahon ng kapayapaan at kasaganaan sa ilalim ng
impluwensya ng isang nagkakaisang iglesiang Kristiano.”

Gayonman, ang kabaligtaran ay lubos na totoo.  Nawawala na ang batayan ng tunay na Kristianismo.
At ang bulaang Kristianismo ang nakakakuha ng panahon.  Nagbababala sa atin kahit saan sa Bagong
Tipan laban sa pagsunod sa huwad na Kristianismo.  Nagbabala sa atin si Jesus sa mga talatang ating
pinag-aaralan ngayon.  Ang huwad na mga Cristo at huwad na mga propeta, wika Niya, ay lilitaw upang
akitin ang hinirang.  Si Pablo man ay nagbabala sa atin, sa kanyang sulat kay Timoteo, na may lilitaw
sa huling mga araw na masasamang tao at mang-aakit na magliligaw sa mga Kristiano.

Kinilala para sa atin ni apostol Juan ang bulaang mga propeta at mga guro sa 1 Juan 4:2, 3. “Dito'y”
kanyang isinulat,  “nakikilala ninyo ang Espiritu ng Dios: ang bawa't espiritung nagpapahayag na si
Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Dios:  At ang bawa't espiritung hindi ipinahahayag si Jesus,
ay hindi sa Dios: at ito ang sa anticristo, na inyong narinig na darating; at ngayo'y nasa sanglibutan
na.”       

Ang katotohanang si Jesu Cristo ay naparito sa laman ay maaaring hindi gaanong katangi-tangi upang
paghiwalayin ang huwad sa tunay na Kristiano.  Ibig kong sabihin, ang tunay na mananampalataya ay
nagpapahayag ng higit pa rito, tama?  Subalit ito, at ganito nga, ang pangunahing pagkakaiba sa
pagitan ng tunay at bulaang iglesia.  Pansinin.  Ang tunay na mananampalataya ay gagawin ang
ganitong pinagpalang pagpapahayag:  Si Jesus, na Siyang ipinadala ng Dios upang iligtas ang Kanyang
bayan mula sa kanilang mga kasalanan;  Si Cristo,  na pinili at Siyang pinahiran ng Dios ay dumating
sa loob ng ating kalamnan.  Siya ay dumating, naparito Siya sa daigdig mula sa langit, ang lugar kung
saan Siya ay naninirahan sa kaluwalhatian bilang banal na Anak ng Dios, pangalawang persona sa
Trinidad, kapantay at kapuwa pangwalang hanggang kasama ng Dios na Ama at Banal na Espiritu.  Siya
ay dumating sa ating makataong laman.  Siya ay ipinanganak ni birheng Maria, Siya ay naging Dios at
tao sa iisang persona ng Anak ng Dios.  Bakit Siya naparito sa ating laman?  Siya ay pumarito upang
mamatay sa kamatayan ng krus, upang siguruhin ang kaligtasan ng mga nawawalang makasalanan
mula sa kasalanan.  Siya ay naparito upang bayaran ang halaga ng kasalanan para sa mga piniling
bayan ng Dios nang sa gayon ay maalis ang kanilang kasalanan at kaparusahan.  Siya ay naparito
upang lupigin ang kapangyarihan ng kasalanan sa ating mga buhay nang sa gayon tayo ay mabuhay
sa isang bago at maka-dios na pamumuhay para sa Dios. 

Ang lahat ng ito, at higit pa, ay kailangan sa pagpapahayag na ginagawa ng tunay na
mananampalataya.  Ito ang pagpapahayag na pinanghakawan at ipinagtanggol ng tunay na iglesia ni
Cristo sa sanlibutang ito.

Ang pagpapahayag na ito ay nagpapakilala ng tunay na iglesia mula sa huwad na iglesia.  Ang huwad
na Kristianismo ay hindi nagpapahayag na si Jesu Cristo ay naparito sa laman.  Pansinin, hindi sinabi
ni Juan na ang huwad na Kristianismo ay lalabas agad at itatanggi ang katotohanang ito.  Sinasabi niya
na ang huwad na Kristiano at huwad na Kristianong iglesia ay hindi lamang ito ipinapahayag, hindi sila
nagpapahiwatig ng pag sang-ayon dito, hindi nila ituturo ito.  Ang huwad na Kristianismo ay  tuso at
matalino.  Nakakarinig tayo ng ibang pagpapahayag patungkol kay Cristo. Si Jesus ay hindi ang
soberanong Panginoon mula sa langit na gumanap sa kaligtasan ng Kanyang bayan.  Bagkus, namatay
Siya nang walang katunayang natupad ang kaligtasan ng sinoman.  Ginawa Niya lamang itong



Page 3 of  6

nakahanda.  Ang tao ang nagliligtas sa kanyang sarili sa pamamagitan ng gawa ng kanyang kalooban.
Nagpakita si Cristo sa kasaysayan upang gawing ang lahat ng tao sa sanlibutang ito ay makaramdam
ng mabuti tungkol sa kanilang sarili.  Kahit na lumalakad pa sila ng walang pagsisisi sa kanilang
kasalanan.  Si Cristo ay hindi pinili o itinalaga man ng Dios upang isakatuparan ang kaligtasan ng
iglesia.  Ang huwad na Kristianismo ay inaangking: Siya ay hindi banal na Anak ng Dios na ipinanganak
sa laman.

Minsan pa, ang huwad na Kristianong iglesiang ito ay maaaring hindi ganun katapang na lalabas at
itatanggi ang pangunahing katotohanan ng Kasulatan.  Subalit hindi rin ipapangaral ang katotohanang
ito.  Bagkus, ating maririnig na si Cristo ay nakamamanghang halimbawa sa sangkatauhan.  Pinakain
Niya ang nagugutom, pinagaling Niya ang maysakit.  Pagmasdan mo ang mabuting Kanyang nagawa
sa mga tao.  Ganito, ang sinasabi ng huwad na Kristianong iglesia, kung bakit naparito si Cristo sa
sanlibutan.  Ito ang puso ng Kristianismo.  Ang pag-unlad ng lipunan.  Si Jesus ay naparito upang ikaw
at ako ay gawing mabuting tao.  Siya ay naparito upang kasihan tayo na humayo sa sanlibutang ito at
gawin itong mabuting lugar upang mabuhay.  Ang huwad na iglesia ay hindi nangangaral ng evangelio
ng kaligtasan.  Ang daigdig na ito ay magiging isang mabuting lugar upang mabuhay sa pamamagitan
ng paggawa ng lipunan.      

Walang anumang kasalanan sa lahat ng ito.  Walang panawagan upang magsisi at manampalataya.
Walang tamang pangangailangan para sa kaligtasan mula sa kasalanan – tanging sa pagdanak ng dugo
ng isang Tagapagligtas.  Muli, hindi ito itinatanggi.  Sa katotohanan, mayroong tila pagwiwisik nito na
sinasabi.  Subalit ang huwad na iglesia ay hindi ito ginagawang puso at kaluluwa ng kanyang
pagpapahayag.  Hindi siya lubos na naniniwala sa banal na Anak ng Dios na Siyang tumapos sa isang
makapangyarihang kaligtasan sa krus upang iligtas ang Kanyang bayan tungo sa walang hanggang
kaluwalhatian.  Bagkus, ang huwad na Kristianismo ay naglalagay ng isang katulad na Cristo, isang
huwad na Cristo.  Ating mababasa ng walang labis at walang kulang sa sipi dito sa Marcos, isang
pseudo o pakunwaring Cristo.  At ang salitang pseudo ay nangangahulugang parang tunay, kaysa sa
totoo.  Ang huwad na Kristianismo ay may huad na Cristo, isang katulad na Cristo, na Siyang
makikitang mukhang tunay na Cristo subalit hindi ang totoong Cristo ng Kasulatan.  Ang Cristong
itinuturo ng huwad na iglesia ay hahayo sa ilalim ng pangalang Cristo ng Kasulatan.  Ang
pinakamalaking bahagi ng iglesia ay magiliw na kakapit sa huwad o katulad na Cristong ito.  Ang huwad
na Cristo ay makikilala sa sanlibutang ito bilang Cirsto ng Kristianismo, kahit na hindi siya ang tunay
na Cristo.

Kaya naririnig natin ito ngayon, hindi ba?  Narito si Cristo.  O ‘di kaya naman, Siya ay naroon.  Ang mga
kulto ngayon na nagnanais masiyahan ang katayuan bilang Kristiano ay humahayo sa bawat pintuan
na nangangaral na sila ay may Cristo – narito si Cristo.  Marami sa mga sikat na denominasyong
kristiano, na ang kanilang dami at panlahatang mensahe ang nagpapatanyag, sa kanila, ay nagsasabi
sa atin: Hindi, kami ay may Cristo; Siya ay narito.  Ang mga evangelista o malalaking mga iglesia na
nananawagan sa karamihan na may hindi nakapananakit na mga aral ng inutil na Jesus na umaangking
sila ay may Cristo.  Ang mga iglesia na nagyayabang sa kanilang mga sarili sa lahat ng karangyaan at
mga seremonya, na siyang may tapang na umaangkin na sila ay nanghahawakan sa kapangyarihan ng
kanilang kaligtasan mula sa kasalanan, ay nagyayabang na sila ang tunay na kinatawan ni Cristo.

Tayo ay pinapaalalahanan sa kung ano ang naisulat ni Pablo kay Timoteo sa II Tim. 4:3, 4: “Sapagka't
darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral; kundi, pagkakaroon nila ng kati ng
tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga
masasamang pita; 
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At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga, at mga ibabaling sa katha.” 

Ang mga tao ay tatalikod mula sa tamang mga aral ng Biblia at nagnanais na marinig ang ilang bago
at iba’t ibang doktrina.  Magkakaroon ng huwad na mga guro na may pagnanais bigyan sila ng
mismong kailangan nila.  Ang huwad na mga propeta ay lilitaw na ituturo ang kanilang huwad na Cristo,
sinasabi sa atin ni Jesus, upang linlangin ang mga tao na sumunod sa kanila sa halip na sa tunay na
Cristo ng Kasulatan.  Ang katagang ginamit para sa huwad na mga guro dito sa Marcos 13 ay katulad
sa paggamit sa mga huwad na Cristo.  Ito ang pseudo o pakunwaring mga propeta.  At muli, ang ibig
nito ay tila tunay, subalit hindi totoo.  Mukha silang mga mangangral ni Cristo, subalit sila ay mga
kamukha lamang, sila ay hindi tunay na mga mangangaral o propeta ni Cristo.  Sila ay mga palsipikado,
hindi sila nangangaral at nagtuturo ng Salita ng Dios.  Ang mga taong ito na dumating na may bihis
Kristiano subalit nangangaral ng doktrina ng tao. 

Ang mga huwad na aral ng tao na siyang kumikiliti sa makakating tainga ng tao ay hindi maraming
nagsipangalat at walang kinalamang pagtatangka na italikod ang tao sa kanilang sariling
pagkakakilanlan ng Kristianismo.  Ito ay isang tanda, na binigyang diin sa atin ni Jesus.  At ang tanda
ay ito:  Ang huwad na Kristianong iglesia sa sanlibutang ito ay dahan-dahang papalit sa puwesto ng
tunay na Kristianong iglesia.  Nagpaunang babala si Pablo sa atin sa II Tes. 2:3, “Huwag kayong
padaya kanino man sa anomang paraan: sapagka't ito'y hindi darating, maliban nang dumating mula
ang pagtaliwakas, at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan.”  Ang huwad na
Kristianismo ay magiging masyadong sikat na ang mga taong kabilang sa huwad na Kristianismo at ang
mga tao sa daigdig ay magsisimulang mag-isip na ang huwad na Kristianismo sa katunayan pa nga ang
tanging Kristianismo.  Ang tunay na iglesia ni Cristo ay magiging maliit at hahamakin.  Darating ang
puntong wala ‘ni isa – o sa pinaka-matindi, napaka-kaunti – ang magbibigay ng pakinig sa mga babala
ng tunay na iglesia.  Ang tunay na iglesia ay makikilala bilang panatiko, makikitid ang utak, halos
kamuhian – dahil ang tunay na iglesia ay hindi nagnanais na ipagpalit ang katotohanan.  

Ang kailangan nating gawin ay pagmasdan ang pagsulong ng iglesia sa lumang panahon upang
makahanap ng isang halimbawa ng ating ibig sabihin.  Si propeta Isaias ay nabuhay sa panahon ng
matinding pagtalikod ng Judea.  Sa gitna ng pagpapabaya sa katotohanan, si Isaias ay nagsalita ng
mga salitang ito sa kapitulong 1:4, 8: “Ah bansang salarin, bayang napapasanan ng kasamaan, lahi ng
mga manggagawa ng kasamaan, mga anak na nagsisigawa ng kalikuan: pinabayaan nila ang
Panginoon, hinamak nila ang Banal ng Israel, sila'y nangapalayo na nagsiurong.  At ang anak na babae
ng Sion ay naiwang parang balag sa isang ubasan, parang pahingahan sa halamanan ng mga pepino,
parang bayang nakukubkob.”  Ganito ang mangyayari upang ilarawan ang Kristianong iglesia sa huling
mga araw.  Ang huwad na Kristianismo ay lalago at yayabong.  Dahil sa ito ay napakalakas, ang lakas
ay magiging tama.  At kahit may mga kaibahan sa pagitan ng iba’t ibang mga denominasyon,
gayonman, ang huwad na Cristo na sumusunod sa kapritsuhan ng taong makasalanan ay maitataas
bilang tunay na Cristo.  Ang tunay na kristianismo ay mapapatahimik.

Kapag nakita mo ang lahat ng ito ay nangyayari, sinasabi sa atin ni Cristo, kung gayon ay mag-ingat;
Ako ay darating na.  At kung may magsabi sa inyong sinomang tao:  Narito ang Cristo; O nariyan;
huwag ninyong paniwalaan.  Huwag palinlang sa pagtalikod at pagkakamali ng huwad na iglesia.
Magpatuloy sa mga bagay na inyong natutuhan at ipinangako sa inyo.  Magpatuloy sa Banal na
Kasulatan na nagpapadunong sa inyo tungo sa kaligtasan (II Tim. 3:15ss). 

Samakatuwid, ito ang tanda.
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Nagpaunang magbabala rin si Jesus sa atin kung paanong ang huwad na iglesia ay nagpapatuloy na
tapusin ang kanyang tungkulin. Ating mababasa sa talatang 22, “Sapagka't may magsisilitaw na mga
bulaang Cristo at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga tanda at mga kababalaghan, upang
mailigaw nila, kung mangyayari, ang mga hirang.”

“Upang mailigaw.”  Panghihikayat.  Ito ang paraan na ginagamit ni Satanas upang mapaniwala ang tao
na sumunod sa katulad na Kristianismo at sa mali o sa huwad na Cristo.  Ang katagang “mailigaw” na
ginamit dito ay isang salitang Griyego na ang ibig sabihin ay akaying iligaw o akaying papalayo mula
sa katotohanan tungo sa kasinungalingan.  Ang kaisipan ay tulad sa isang barko na nakadaong sa pier
na nakatali sa daungan.  Isang kaaway ay dumating sa gabi at pinutol ang mga tali.  At bilang resulta,
ang barko ay napalayo mula sa daungan at nagsimulang lumutang ng walang patutunguhan sa dagat
na walang direksyon o pakay.  Ang mga tao sa takbo ng kasaysayan ng iglesia na sa pamamagitan ng
kanilang mga maling katuruan, ay kakalagan ang iglesia, wika nga.  Siya ay unti-unting aanuring palayo
mula sa kanyang mga teolohiyang angkla.  Siya ay unti-unting aanuring palayo mula sa kaligtasan ng
daungan at patungo sa malawak na dagat ng kawalang pananalig.

 Ito ay paulit-ulit na nangyari, mula pa noong panahon ni Cristo.  Subalit habang lumilipas ang
panahon, parami ng parami sa iglesia ay bibigyang-pansin sa mga taong masama at manliligaw.  At ang
mga taong ito ay aakay sa iglesia sa malawak na dagat ng kawalang pananalig.  Ito ay tatapusin sa
pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan.

Pansinin na ang salin ng King James Bible dito ay ginagamit ang salitang  mga tanda at mga
kababalaghan, hindi ang salitang mga himala.  Ito ay puwede rin naman.  Yamang ang kaparehong
mga salita sa Griyego ay tumutukoy sa ilan sa mga himala at ginawa ni Jesus at ng iba pa.  Subalit ako
ay sang-ayon sa mga tagapagsalin na hindi isinalin ang mga salitang ito sa talatang 22 bilang mga
himala.  Ang isang tanda, sa nakita mo, ay isang hindi pangkaraniwang pangyayari na ginagamit upang
patunayan ang kanyang isinasamo ay totoo.  Ang mga huwad na guro ay aangkinin ang mga tanda o
mga pangyayari na kanilang ginagawa ay mga himala.  Kung paanong ang kanyang ipinapangaral ay
huwad, ay gayon din ang kanyang mga tanda.  Ang tunay na himala ay ipinadala ng Dios at ibinigay
sa mga kamay ng isa sa Kanyang mga lingkod upang patunayan ang Kanyang layunin.  At iyan ang
dahilan kung bakit ang mga bulaang propeta ay nagnanais na gamitin kung ano ang kanilang inaangkin
na mga himala upang patunayan na Dios ang nagsugo sa kanila.

Gayon din ang salitang “kababalaghan” dito sa Marcos ay tumutukoy sa isang kakaibang pangyayari
na dapat bantayan.  Muli, ito ay maaaring tumutukoy sa himala.  Subalit hindi kinakailangan.  Ating
harapin ito, bayan ng Dios, ang mga tandang ito at mga kababalaghan ng mga bulaang propeta ay
hindi na bago.  May ilang mga guro na umaangkin na baguhin ang tinapay at alak sa mismong katawan
at dugo ni Cristo.  Ito ay isang pag-aangkin na himala.  Ang iba ay nag-aangking nagsasalita ng wika
ng mga anghel o nagagawang magpagaling ng maysakit o tumatanggap ng pangitain.  Ang lahat ng
mga ito ay inaangking mga himala.  Sino ang nakakaalam kung magiging gaano katindi ang mga tanda
at mga kababalaghan kung anong magiging habang lumilipas ang panahon.  Hindi natin alam kung
gaano kalayo papayagan ng Dios ang masasamang tao at mga tagapagligaw na humayong kasama
bago bumalik si Cristo.  Subalit ang mga tanda at mga kababalaghang ito ay magiging matindi.
Natitiyak natin ito.

Tunay na magiging matindi ang mga tanda at mga kababalaghang ito na madadaya nila ang maraming
mga Kristiano.  Ating makikita ang daigdig ng iglesia na maraming susunod sa huwad na Kristianismo.
Magiging matindi ang magiging pagtalikod sa huling mga araw, hangga’t maaari, wika ni Jesus, ang
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mismong mga hinirang ay madadaya.  Ganito katindi ang pandaraya sa araw na iyon.  Ang tunay na
Kristiano ay medyo magbabago ng isip.  Maraming mga tao, kahit sila na ating minamahal, ang susunod
sa paraang ito ng Kristianismo.  Maaaring tama kaya ito?  Siyempre, ang hinirang ng Dios ay pinili ng
Dios mula sa walang hanggan at hinawakan ng Kanyang makapangyarihang kamay na walang
makakaagaw mula sa Kanya.  Hindi sila magagawang dayain.  Subalit, kung maaari, sila’y madadaya.
Ganito kalakas ang magiging hatak ng pseudo o pakunwang Kristianismo.   

Mangag-ingat.  Makinig, akin nang paunang sinabi sa iyo, wika ni Jesus sa talatang 23 ng talatang ating
isinaalang-alang.  Ngayon tayo ay binalaan.  Ang ating nakikitang nangyayari sa paligid natin sa daigdig
ng iglesia ay malinaw na hindi para tayo ay takutin.  Ito, siyempre,  ay nakakapagpalungkot sa atin.
Ito ay isa sa mga paghilab ng panganganak. Nakakapanakit ito sa atin, lalo na kung makikita natin ang
ating pamilya o mahal sa buhay ay lumayo sa katotohanan.  Subalit hindi ito dapat makagulo sa atin.
Tayo ay nauna nang binabalaan.  Si Jesus mismo ang nagsabi sa atin.  Iyan ang nagpapa-madali sa
ibinibigay Niya sa ating babala.  Mag-ingat.

Ang gayon ay ang sinabi sa atin bilang mga hinirang na mananampalataya.  Mag-ingat.  Magbantay at
bantayan ang iyong sarili.  Tayo ay naligtas sa paraang pagpapatuloy.  Dapat nating sanayin ang ating
mga sarili sa mga panahong ito tungo sa kabanalan.  Dapat tayong matuto sa Kasulatan, na
nagpapatalino sa atin tungo sa kaligtasan.  Dapat tayong maglaan ng panahon sa pananalangin at pag
aaral ng Salita ng Dios sa iglesia, sa tahanan, sa ating pamilya, at sa pribadong atin.  Hindi natin dapat
balewalain ang mga bagay na ito.  Ang babala ay nagmamadali.

Ang Dios nawa ay magbigay sa atin ng mga mata sa mga tanda ng pagbalik ni Cristo.  At nawa’y
magpatuloy tayo na manatiling matapat sa Kanyang layunin.

____________________________________

Tayo’y manalangin.

Ama namin sa langit, nagpapasalamat kami sa Iyo sa Iyong Salita at sa babala na ibinigay mo sa amin
sa Kasulatan.  Turuan mo kami na malaman ang iyong Salita at maging matapat sa iyong Salita upang
aming masumpungan ang tunay na Jesu Cristo ng Kasulatan.  Patawarin ang lahat naming kasalanan.
Tulungan kami sa aming mga kahinaan.  Alang-alang kay Jesus, Amen.


