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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Apocalipsis 17:9-17

“Ang Paglitaw ng Kahariang Laban sa Kristiano”

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Ang mga epidemya at mga kalamidad, mga digmaan at mga banta ng kaguluhan sa pagitan ng mga
bansa, lipunang walang kinikilalang batas, pagtalikod ng iglesia, at ang paglayo nito mula sa
katotohanan.  Ang lahat ng mga ito ay pasimula ng mga kadalamhatian.  Ang lahat ng mga ito ay
pasimulang tanda na maghahatid sa pagdating ni Jesu Cristo.

Sa mensaheng ito, at mga kasunod pa nito, ating tutuklasin kung paano ang lahat ng mga tanda ay
magkakaugnay, sama-samang gumagawa upang dalhin ang pagdating ni Cristo sa wakas ng
sanlibutan.  Sa nakita mo, ang lahat ng mga tanda ay nagsisilbi sa layunin dalhin nito, bago
magbalik si Cristo, ang dakilang kapangyarihan ng sanlibutan laban sa mga Kristiano.  Upang ating
maunawaan kung gaano ito katotoo, gayonman, ating munang patunayan ang katauhan ng
Anticristo.  Ang paglitaw na ito ng Anticristo ay siya mismong tanda ng pagbabalik ni Cristo.  Ang
bawat isa ay tila maayos na nagkakasundo na sa huling panahon ay magkakaroon ng pagsibol ng
makapangyarihang kaharian ng kalaban ng Kristiano.  Subalit mayroong magkakaibang mga
opinyon sa kung sino talaga siya.  Mayroong maraming mga hula sa nakaraan.  Mayroon pa ring
maraming  opinyon.  Ako’y nakatitiyak sa maraming pagkakataon na ang ating posisyon ay
maituturing na isa pang opinyon at walang bigat o autoridad. Iyan ang dahilang kung bakit nais
nating nakabatay sa Kasulatan ang ating pananaw tungkol sa Anticristo.  Kung tayo ay nakabatay sa
Kasulatan, ibig sabihin ang ating posisyon ay dapat paniwalaan sapagkat dala nito ang dalisay, at
tumpak na pagalalahad ng mga Kasulatan. 

Upang ating makilala ang Anticristo, ating isasaalang-alang ang Salita ng Dios at ang mga simbulo
na matatagpuan sa Apocalipsis 17:9-12, at 17.  Doon ating mababasa: “Narito ang pagiisip na may
karunungan. Ang pitong ulo ay pitong bundok na kinauupuan ng babae:   At sila'y pitong hari;   ang
lima ay nanga buwal, ang isa'y narito, ang isa ay hindi pa dumarating; at pagdating niya ay dapat
magtagal na sandaling panahon.  At ang hayop na naging siya, at wala na, ay siya ring ikawalo at
siya'y sa pito at siya'y patungo sa kapahamakan.   At ang sangpung sungay na iyong nakita ay
sangpung hari, na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian; datapuwa't magsisitanggap sila ng
kapamahalaang paghahari na isang oras na kasama ng hayop. Sapagka't inilagay ng Dios sa
kanilang mga puso na gawin ang kaniyang kaisipan, at mangagkaisa ng kaisipan, at ibigay ang
kanilang kaharian sa hayop, hanggang sa maganap ang mga salita ng Dios.” 

Napaka-kaunti ang tumututol na ang Anticristo ay magiging isang dakilang makapangyarihan sa
pulitika. Sinasabi ito ng Biblia bilang isang kaharian,  o isang emperyo ng dakilang kapangyarihan at
kalakhan. Gayonman, kapag ating sinaliksik ang Biblia upang humanap ng patunay sa kaisipang ito
ng Anticristo, ito ay kapuna-punang ang pagpapakahulugan ay nakabase sa isang panaginip at mga
pangitain na nakita.  Walang sipi sa Biblia maliban sa pangitain at mga panaginip na nagtuturo sa
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atin nito sa maraming pananalita.   Ang Anticristo ay magiging isang makapangyarihan hinaharap na
pangbuong mundong pagahahari sa hinaharap. 

Gayonman ang bawat isa ay sang-ayon sa ganitong kaisipan ng Anticristo. Marahil ito ay totoo dahil
ang mga panaginip at mga pangitain, sa toto ay sapat ng maliwanag.   Ang Daniel 2 ay nagtatala
ng isang panaginip ni Nabucodonosor na nakakita ng pangitain ng kaharian o emperyo sa hinaharap
na siyang maghahari sa buong sanlibutan.   Ang pangitain ni Daniel, sa Daniel 7, tungkol sa apat na
mga hayop (ang leopardo/Oso/leon/at kakilakilabot at makapangyarihan na siyang ikaapat sa hayop
na may sangpung sungay) na nangungusap ng iba’t ibang mga emperyo na sisibol na magre-resulta
sa huling kaharian na sinasang-ayunan ng lahat na siyang Anticristo.   Ang Apocalipsis 13 ay
nangungusap ng dalawang  hayop, ang una ay lumabas mula sa dagat.   Ito ay isang kakilakilabot
na hayop, na may pitong ulo at sampung  sungay, at sampung korona, na nakaputong sa bawat
ulo.   Ang ating paksa ay bahagi ng pagpapaliwanag sa kahulugan ng pangitaing yaon.   Dito rin,
ating makikita ang Anticristo na kinilala bilang isang kaharian na may mga hari at dakilang
kapangyarihan at autoridad. 

Ngayon ay ating mauunawaan na ang Kasulatan ay ginagamit ang wika sa kanyang kapanahunan.  
Ang Roma ay isang kaharian, o isang imperyo, na pinangungunahan ng isang emperador.   Ngayon
hindi natin sinasabi na ang Estados Unidos, halimbawa, bilang  isang kaharian o imperyo.   Ito ay
isang bayan, o matatawag nating isang bansa. Maging ang Tsina ay hindi maituturing na kaharian
ng Tsina.   Ito ay bansang Tsina.   Magkagayon man, kung ating papangalanan ang dakilang mga
bansa ng sanlibutang ito gamit ang wika ng Kasulatan sa panahong iyon, ibig sabihin ang Estados
Unidos ay isang kaharian.   Ito ay ang Imperyo ng Estados Unidos.   Ang Tsina ay isang kaharian. 
Ito ay ang Imperyo ng Tsina.   Kaya hindi natin dapat ipalagay na ang mga hula sa Kasulatan ay
hindi na magagamit sa kasalukuyan dahil lamang sa hindi na tayo ay nagtatalaga ng iba’t ibang
mga bayan o bansa bilang mga kaharian.   Magkakaroon ng isang dakilang kumakatawan sa
pulitika, isang makapangyarihang bayan o bansa, isang kaharian na sisibol sa huling mga araw na
siyang magpapalabas ng isang bagong pamamahala ng sanlibutan. 

Ang mga di-mananampalataya, siyempre, ay hindi ipapalagay na ang partikular na kaharian bilang
Anticristo.  Hindi ito ang magiging pangalan ng bansa.   Ang makasalanag mundo ay hindi
mangingilabot sa bansang ito at sisigaw sa takot at iiyak,  “Ang Anticristo ay dumating na!”  Sa
kabaligtaran, ang di-mananampalataya ay titingin sa makapangyarihang  sanlibutan na ito na may
paghanga at ibibigay ang suporta sa kapangyarihan nito at mga adhikain.   Subalit ipapahayag ng
Dios doon sa mga maingat na nagbabantay sa mga tanda na ito sa katotohanan ang Anticristo na
lumitaw sa sanlibutang ito.

Ang mga talata sa Apocalipsis 17 ay naglalarawan para sa atin kung paanong ang huling kaharian
ng Anticristo ay lilitaw.  Ating mababasa sa mga talatang 10 at 11, “At sila'y pitong hari; ang lima ay
nanga buwal, ang isa'y narito, ang isa ay hindi pa dumarating; at pagdating niya ay dapat magtagal
na sandaling panahon.   At ang hayop na naging siya, at wala na, ay siya ring ikawalo at siya'y sa
pito at siya'y patungo sa kapahamakan.”   Ang paglitaw ng Anticristo ay isa pang  tanda.  Subalit
hindi ito biglaang magpapakita sa huling panahon.   Atin nang napansin na ang mga digmaan at
mga banta ng labanan ay nasa paligid libong mga taon na.   Ito ay totoo dahil sa dahan-dahang
paglago ng Anticristo. 

Ang pangitain ni Juan sa Apoc. 17:10 at 11 ay tunutukoy sa kabuuang pitong mga imperyo, mga
bansa, mga kaharian na, sa kasaysayan, ay nag-ambag sa pangwakas na pang-unawa sa Anticristo. 
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 Lima sa mga haring ito o kaharian ay bumagsak na bago pa ang pangitaing ito ni Juan.   Kahit na
mayroong ilang pagtatalo tungkol sa tumpak na katauhan, kahit isa man lang sa mga kaharian, ang
pangitain ay malinaw.   Ang kaharian ng Babel ay ang una sa mga ito.   Ang Imperyo ng Asiria ang
pangalawa.   Ang pangatlo ay ang Caldeo o Imperyo ng Babilonia, sinundan ng pang-apat na
imperyo:   Ang Persia.   At pagkatapos ay ang ika-lima, Grecia.   Ang mga kahariang ito, at ang
kanilang mga hari, ay lumitaw sa kasaysayan at bumagsak na sa panahong ang pangitaing ito ay
matanggap ni Juan.   Sinabi ng anghel kay Juan na ang ika-anim na kaharian ay naghahari sa
panahon ng pangitaing iyon.   Simula ng makita ni Juan ang pangitain sa panahong A.D. 95, wala
ng panganib ng ipalagay na ang kahariang ito ay ang Roma.   Pagkatapos ipinaalam ng anghel kay
Juan na may isa pang kaharian hindi pa dumarating.   Ang ika-pito at huling kaharian, sa wakas ng
panahon, ay magbibigay daan sa ika-walong at huling kaharian ng Anticristo.

Kaya, may isa pang kaharian na hindi pa dumarating.   Isa pang makapangyarihang kaharian o
bansa o katawan ng pulitika na hahawak ng dakiang kapangyarihan sa sanlibutan.   Mayroong mga
kagalingan sa teknolohiya, sa medisina, sa kapangyarihang gumawa ng digmaan at ipanalo ito, sa
diplomasya, sa makataong imprastraktura ng may malaking impuwesnya sa buong sanlbutan.   Ang
lahat sa sanlibutan ay titingin sa huling kahariang ito o bansa upang manguna sa daigdig ng pulitika
at ekonomiya.   Sila ay titingin sa bayang ito upang sila’y pangunahan sa isang bagong pamamahala
ng sanlibutan.   Iyon, samakatuwid, ang ika-pitong kaharian na gagabay sa sanlibutan sa huli,
pinakamakapangyarihang ika-walong kaharian ng Anticristo. 

Ang pinaka-huling kapangyarihan sa mundo o pandaigdig na imperyo ng Anticristo, tayo ay
sinabihan sa talatang 11, ay ang ika-walong kaharian – ang pinaka-huling pagkaunawa, ang
kabuuan ng lahat ng iba pang mga kaharian na nauna ito.   Ang kahariang ito ay magmumula sa
ika-pitong imperyo o bansa.   Ang ika-pitong bansa ang magiging inspirasyon sa likod ng lahat ng
iba’t ibang uri ng tao na magsasama-sama sa isang malaki at maluwalhating kaharian ng mundo,
ang Anticristo, ang bagong pamamaha ng sanlibutan.

Hayaan nating linawin ang puntong ito.  Hindi kinilala ng Biblia itong ika-pitong kaharian sa atin. 
Hindi nito tinutukoy  kung anong partikilar na bansa sa mundong ito ang magiging huling
pinakamakapangyarihan sa sanlibutan na aakay sa sanlibutan sa pagsilay ng panahon ng Anticristo. 
Ito ay kapangyarihang mula sa Kanluran.  Hindi natin makikita sa Silangan ang paglabas ng
kapangyarihang ito.  Ito ay isang kapangyarihang buhat sa Kanluran, na ating makikita nang
madalian.   Anong bansa sa kanluran ang may ganitong kapangyarihan, o mananatling ganito
kalakas, upang pamunuan ang sanlibutan?

Mayroon akong pansariling palagay.   Sa aking pansariling pagkaunawa, ang bansang ito ay lapat
nang mainam sa ibang mga tanda na ating binabantayan.   Subalit, dahil hindi kinilala ng Kasulatan
ang kahariang ito, tayo ay magpipigil ngayon mula sa mga palagay.  Maaari tayong makatiyak,
gayunman, ang panghuling pagkaunawa sa Anticristo ay magiging makapangyarihan,
makapangyarihang kaharian.   Ito ay magiging isang imperyo na walang sinuman ang
makakatanggi.   Ating sinasabi ito, una sa lahat, dahil sa talatang 9 ng ating teksto, inilarawan ng
anghel ang mga nakaraang kaharian bilang mga bundok.   Ayon sa Kasulatan, kapag ang kaharian
ay tinawag na bundok, ito ay tumutukoy sa kapangyarihan at kalakasan – isang kahariang
magagawang sakupin ang mundo, tunay  na imperyo.   At ito ang dahilan, kung bakit kapag ating
kinikilala ang pitong  kaharian, ating sinasabi ang mga malalaking  imperyo na naghari sa mundo.  
Ating sinabi ang mga imperyo na nawala na mula sa pagsakop sa mga lupain at mamamayan upang
ilagay sila sa ilalim ng kanilang paghahari.
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Ganito ang  Anticristo.  Magiging isang bundok ito, isang malakas na bansa, isang imperyo na
magagawang, sa pamamagitan ng kanyang lakas at pamumuno, takutin ang mga maliliit na mga
bansa sa mundo upang pasunurin.   Ang mga tao sa mundo ay sasamba sa Anticristo.  Ayon sa
Apoc. 13, kanilang isisigaw,  “Sino ang kagaya ng hayop?   At sino ang makakabaka sa kanya?”  
Tayong makatitiyak na ang mga tao ng sanlibutang ito ay lalapit upang hanapin ang Anticristo
upang solusyunan ang kanilang mga problema at mga hidwaan na nasa sanlibutan.

Upang maabot ang puwesto ng autoridad at kapangyarihan, ang Anticristo ay dapat maging pinaka-
makapangyarihan sa buong kasaysayan.   At siya ay magiging malakas sapagkat ang Anticristo ay
magiging pangbuong sanlibutan na imperyo.  Naliligiran nito ang lahat ng mga bansa at bayan ng
sanlibutan.   Walang kahit isang maliit na bansa ang magagawang makatayo ng labas sa
pamamahala ng imperyong ito.  Ang Anticristo nga ang magiging bagong pamamahala ng
sanlibutan.   Ito ay sasailalim sa pangbuong mundong konstitusyon at ekonomiya.   Ang lahat ng
mga kaharian ng mundo ay makikibahagi dito at may isang sasabihin sa mga nangyayari dito.  
Tayo ay nakatingin sa isang  imperyo na dakila na ang buong sanlibutan ay magagalak at
makakaramdam na sa wakas ay naabot ang ultimong layunin ng lahat ng mga bagay.  
Magkakaroon ng kapayapaan sa sanlibutan.   At ang bawat isa ay mamumuhay ng sama-sama sa
pagkakaisa at pagmamahalan. 

Ito ay ang magdadala ng isang bagong panahon.   Ang katuparan ng mga pag-asa at pangarap ng
marami noon pa, kahit paano, noong 1960’s.  Sino ang makakalimot sa kanta ni John Lennon na
pinamagatang:   “Imagine.” Pakinggan mo ang lyrics:   “Ipalagay mo na walang langit. Madali lang
kung iyong susubukan.   Walang impierno sa ilalim natin;   ang nasa itaas natin ay himpapawid
lamang.   Ipalagay mo na ang lahat ng tao ay nabubuhay para sa araw lang na ito.  Ipalagay mo na
walang mga bansa;   hindi ito mahirap gawin.   Walang dahilan upang pumatay o ikamatay;   at
wala na din, relihiyon.   Ipalagay mo na ang lahat ng tao ay namumuhay sa kapayapaan.   Ipalagay
mo na walang pagmamay-ari.  Ewan ko kung magagawa mo.  Hindi na kailangang maging
suwapang o magutom, isang pagkakapatiran ng tao.  Ipalagay mo na ang lahat ng tao ay
nagbabahaginan sa buong sanlibutan.   Sasabihin mo na ako ay mapanaginipin, subalit hindi lang
ako nag-iisa. Sana balang araw makasama ka namin at ang sanlibutan ay mamuhay na nagkaka-
isa.”   Ito ang Anticristo! 

Subalit  saan sa Kasulatan itinuturo sa atin na ang imperyong ito ay magiging pang-buong mundo?
Natutuhan natin ito, minsan pa, mula sa talatang ating isinaalang-alang. Sinabi sa atin na may
sampung mga hari na ibibigay ang kanilang kapangyarihan at pamamahala sa Anticristo.   Ang
Anticristo mismo ay lalabas buhat sa Kanluran at papaligiran ang mga bansa sa kanluran.   Ating
sinasabi ito, una sa lahat, dahil ang makapangyarihang imperyo na binanggit sa mga talatang 10 at
11 ng siping ito ay mga imperyo, ang una ay ang natagpuan ang luklukan, ang kanilang sentro ng
lakas, sa gitnang silangan.  Gayonman, sa pagsulong, ang kapangyarihan ay naiipit sa bandang
kanluran.  Ninakaw ng Gracia ang kapangyarihan at inilipat ang sentro ng lakas sa Asia Menor. 
Maging ang Roma, inagaw ang kapangyarihan at nailipat ang sentro ng lakas sa mismong Europa.  
Kung ang ika-pitong kaharian ay may relasyon sa mga ito, samaktuwid maliwanag na ang
kapangyarihan ng Anticristo ay magsisimula mula sa Kanluran, at hindi sa Silangan.

Sinasabi natin ito pangalawa, at marahil halos sa pangwakas, sapagkat ang Anticristo ay lalabas
mula sa mga bansang yaon na siyang nasa ilalim ng direktang impluwensya ng Kristianismo.   Ating
isasaalang-alang ito ng detalyado sa susunod.   Subalit ang isang nakasakay sa mga ulo ng hayop,
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ang siyang nakasakay sa likod ng mga imperyo ay ang dakilang masamang babae.   At ating
matatagpuan, ang masamang babae sa Apoc. 17 ay ang bulaang Kristianong iglesia, ang tumalikod
na iglesia. Kung saan ang sang ka-kristiyanuhan ay nangalat, gayon din ang imperyo ng Anticristo
ay lalabas.   Ang Anticristo, samakatuwid, ay lalabas mula sa kristianong Kanluranin kaysa sa
paganong Silangan. 

Ito rin ay nagawang linawin nang sa mga talatang 12, 13, at 17 ay nabasa natin ang sampung hari: 
 “At ang sangpung sungay na iyong nakita ay sangpung hari, na hindi pa nagsisitanggap ng
kaharian;   datapuwa't magsisitanggap sila ng kapamahalaang paghahari na isang oras na kasama
ng hayop.   Ang mga ito ay may isang kaisipan, at ibinibigay nila ang kanilang kapangyarihan at
kapamahalaan sa hayop.   Sapagka't inilagay ng Dios sa kanilang mga puso na gawin ang kaniyang
kaisipan, at mangagkaisa ng kaisipan, at ibigay ang kanilang kaharian sa hayop, hanggang sa
maganap ang mga salita ng Dios.” 

Ang mga kahariang ito, ayon sa sinabi sa atin, hanggang sa sumapit ang araw ng Anticristo, ay
wala pang natanggap na kaharian.   Sa buong paglago ng kasaysayan ng sanlibutang ito, ang
sampung haring ito ay hindi nagawang makakuha ng sapat na kapangyarihan upang pangunahan
ang sanlibutan.  Ngayon, hindi nito ibig sabihin na wala silang kakayahang maging dakilang
imperyo.   Wala lamang sila nito noong nakalipas.   Sila ay hindi maimpluwensiya sa sanlibutan
sapagkat sila ay napakaliliit o lubhang hindi maunlad.  Ang dahilan kung bakit pangdaigdigan ang
kaharian ng Anticristo ay sapagkat ang mahinang mga bansa, na may isang kaisipan, ay
nagkasundo na ibigay anumang kapangyarihan mayroon sila sa kaharian ng Anticristo.   Ito ang
gumagawa sa kaharian ng mga kumakalaban sa kaharian ng mga Kristiano upang maging ika-
walong kaharian.   Kahit ang ika-pitong kaharian ay maaaring makapangyarihan.   Subalit ito ay
hindi pang-buong kalawakan.   Sa sandaling ang ika-pitong kaharian na lumabas sa huling panahon
ay makipag-kasundo at kumampi sa sampung hari, doon ito magiging ika-walong kaharian – ang
kaharian ng Anticristo. 

Ang sampung hari ay mga taga-silangang bansa ng sanlibutang ito.  Sila ang mga kaharian ng
sanlibutan na sa kasalukuyan ay maliliit, mahihirap, o hindi pa maunlad na mga bansa ng
sanlibutan.  Ang mga bansang ito, ayon sa sinasabi sa atin, ay may nagkakaisang pag-iisip sa bawat
isa.   Sila ay nagsasang-ayunan sa bawat isa sa isang bagay.  Hindi nila ibig ang kristianismo, kahit
ano pang batayan mayroon.   Sila ay mga pagano.   Hindi sila sang-ayon sa Kristianismo.   Subalit
sila ay nagnanais na pumasok sa isang pagsasama-samang pulitikal kasama ang Anticristo dahil sa
malaking pakinabang – kung ang pag-uusapan ay pang- ekonomiya, pang-medisina, pang-
teknolohiya, at marami pang iba – ang mga ito ay mapapasa sa kanila bilang bahagi ng kahariang
yaon. 

Na mayroon sampung hari ay isang simboliko. Ito ay nangangahulugan lang na ang paganong mga
bansa ng sanlibutang ito ay ilalaan lahat ang kapangyarihan sa sandaling panahon sa Anticristo. 
Hindi lamang ang ilan sa kanila, kundi lahat sila.  Ang kaisipan ng bilang na sampu ay tumutukoy sa
pagiging kumpleto.   Sila ay magiging bahagi, isang kahina-hinalang bahagi, subalit isang bahagi ng
pangwakas na pang-unawa sa Anticristo.  Tayo ay pinag-wikaan sa talatang 17 na, ayon sa
soberanong Dios na may kontrol sa lahat ng mga puso ng tao, ang paganong bansang ito ay
sasang-ayong makiisa sa Anticristo.  Kanilang sasangguniin ang bawat isa, marahil sa pamamagitan
ng kanilang sariling samahan, at hahantong sa isang kasunduan.   At sila ay sang-ayon na maging
bahagi ng pang sandaigdigang kaharian ng kapayapaan at kaunlaran ng ekonomiya.  Kanilang
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tatrang kahan ang mga pangarap ng mga nagkasala at mga walang pananampalataya.   Tatangkain
nila na makapasok sa loob ng kapatiran sa lahat ng tao. 

Mula sa kasunduang ito, lalabas ang pinakamakapangyarihan, ang dakilang pangdaigdigang
kapangyarihan sa lahat ng panahon, ang kaharian ng bagong panahon, ang pinakamalaki at
maluwalhating kaharian ng tao, ang bagong pamamahala ng sanlibutan, ang Anticristo.    

Ngayon, ang lahat ng ito ay higit pa.  Ito ay nakakatawag pansin sa anak ng Dios.  Tayo na
nabubuhay sa huling mga panahon ay makakakita kung paano ang hula ay nagkaroon na ng
kaganapan ngayon.  Kailangan ng espiritual na mga mata upang makita at paniwalaan ito, subalit
sa kanila na siyang binigyan ng gayong mga mata ay nagbabantay ng pagsulong ng kaharian ng
Anticristong ito ngayon sa kasalukuyang daigidig. Nalalaman ng mga mananampalataya na ang
lahat ng ito ay nangyayari ayon sa soberanong kalooban ng Dios at mabuting kaluguran. 

Natutuhan natin sa talatang 17 na inilagay ng Dios sa mga puso ng mga makasalanang lahi na
magsama-sama sa kahariang ito.  Ayon sa soberano, sumusupil sa lahat, na Dios,pinapatnubayan
Niya ang pagsulong kahit na ang kalaban na kaharian ng Kristiano.   Iyan ang dahilan kung bakit
itong kaharian ng Anticristo ay limitado.   Sa huli ng talatang 10 ating mababasa na ang Anticristo
ay dapat magpatuloy sa maikling pagkakataon.   Ang Anticristo ay dapat tamuhin ang
kapangyarihan dahil ito ang paraang piniling Dios upang iligtas ang Kanyang iglesia sa
pamamagitan ng pangalawang pagdating ni Cristo.   Subalit ang kaharian ng Anticristo ay
magpapatuloy lamang sa sandaling panahon.   Hindi lubusang matatamo ng tao ang kanyang ganap
na lugar sa sanlibutan.   Ang pangarap ng mga di-mananampalataya ay hindi kailanman
maisasakatuparan.   Ang kaharian ng Dios, ang kaharian ng langit, ay dapat umiral.   Hindi natin
kailangang matakot, kundi tayo ay nakatitiyak sa soberanong kalooban ng Dios na Siyang gagamit
kahit nito upang dalhin ang pagbabalik ni Cristo. 

____________________________________

Tayo’y manalangin.

Mapagbiyaya naming Dios at Ama naming sumasalangit, kami ay nagpapasalamat sa iyong Salita at
sa patnubay na ibinibigay nito sa aming mga buhay.  Kahit na kami ay nakatingin sa pagdating ng
aming Panginoong Jesu Cristo, kami rin ay nagbabantay ng tandang ito ng kumakalaban sa
kaharian ng mga Kristiano na sumusulong sa sanlibutang ito.  Kami ay nagpapasalamat sa katiyakan
na ang lahat ng mga bagay na ito ay nasa ilalim ng iyong banal na pagsupil. Ama, aming dalangin,
palakasin mo kami ng iyong Salita.   Alang-alang kay Jesus, Amen.


