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MARCOS 13:9-13 
"PAGTITIIS HANGGANG SA WAKAS" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Ano ang maaaring asahan ng isang tapat na mananampalataya sa Panginoong Jesu Cristo itong 
taong 2000?  Ano ang maaaring asahan ng isang tapat na iglesia sa darating na taon? 
 
Sinagot mismo ng Panginoon ang tanong na iyan.  Sabi Niya, “Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa 
paguusig. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan” (Juan 16:33).  Muli ay 
sinabi Niya, “Kayo'y kapopootan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan.” 
 
Sinasabi sa atin ng Panginoon na hindi kailanman magkakaroon ng pagkakaisa sa pagitan ng mga 
mananampalataya at mga di-mananampalataya; sa pagitan ng masamang sanlibutan at ng tunay na 
tagasunod ng Panginoong Jesu Cristo.  Ang dahilan dito ay hindi dahil sa anuman sa ating sarili, 
kundi dahil kay Cristo.  Sabi sa atin ng Panginoon sa Juan 15:19, “Kung kayo'y taga-sanlibutan (iyan 
ay, espiritual na kabilang sa nahulog na sanlibutan), iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa kanya. 
Ngunit dahil kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napopoot 
sa inyo ang sanlibutan.”   Kung ikaw ay isa na nililigawan ang pagsang-ayon ng pangkasalukuyang 
makasalanang sanlibutan, hindi ka maaaring maging alagad Niya.  Lahat ng namumuhay na may 
kabanalan kay Cristo Jesus ay dapat umasa na aalipustain, tutuyain, at kapopootan alang-alang sa 
Kanya.  Sila’y tatawaging itinakwil ng sanlibutan. 
 
Ang pagkapoot ay lalong higit na makikita sa taong ito habang nalalapit na ang wakas ng sanlibutan.  
Tinuruan tayo ng Dios na habang ang mga araw ng kasalanan ay lalong dumidilim at sumasagana 
ang kasalanan, at ang pag-ibig ng marami ay manlalamig, at ang Kanyang Salita ay tatanggihan, ang 
pagkapoot na ito ay lalong titindi, ang pagkapoot ng relihiyosong sanlibutan, huwad na relihiyosong 
sanlibutan, pagkapoot na mararanasan maging sa sariling pamilya ng kanyang mga kapatid na 
lalaki at mga babae, ng kanyang mga anak at mga magulang. 
 
Subalit naniniwala tayo na ang lahat ng mga bagay ay pinamamahalaan ng Dios.  Naniniwala tayong 
itinuturo sa atin ng Kasulatan na dapat itong mahayag sa lupa na walang espiritual na pagkakaisa sa 
pagitan ni Cristo at ng diablo, sa pagitan ng mga kay Cristo at ng mga kabilang pa rin sa nahulog na 
sanlibutan. 
 
Ikaw ba’y naninindigan, bilang mananampalataya, sa pag-ibig ng Dios at sa katotohanan ng 
Kanyang Salita?  Minamahal mo ba ang katotohanang iyan at minamahal mo ba ang Salitang iyan?  
Napakalinaw ba sa mga nakapaligid sa iyo na ikaw ay lumalakad sa liwanag ng Panginoong Jesu 
Cristo, na hindi mo Siya itinatatwa?  Kung gayon, sinasabi ng Panginoon, maaasahan mo rin ito:  
kayo’y kapopootan alang-alang sa Kanya. 
 
Subalit huwag kang panghinaan ng loob.  Sapagkat sinabi ng Panginoon, “Magalak kayo at magsaya.”  
Tumingin sa Kanyang pangako na pagkakalooban ka rin Niya ng biyaya upang ikaw ay makatayo at 
magsalita at maging matapat. 
 
Tinatawag tayo ngayon ng Panginoon, sa Kanyang Salita, na magtiis hanggang sa wakas.  Makikita 
mo mismo ang mga salitang iyan sa Marcos 13:9-13.  Doon ay sinabi ng Panginoon, “ngunit ang 
makapagtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas.”   
 
Pakinggan ang mga salitang iyon.  Ang salitang “magtiis” ay nangangahulugang “manatili sa ilalim, 
magbata na may katapangan, magbata sa ilalim ng kabigatan.”  Isinasaalang alang ng Panginoon ang 
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lugar ng Kanyang mga anak sa sanlibutan habang sila ay naghihintay sa Kanyang pagbabalik.  
Sinasabi Niyang ang lugar ay maaaring sumahin sa salitang “magtiis,” magbata sa ilalim ng 
kabigatang ilalagay sa ating pananampalataya.  Hindi inilarawan ng Panginoon ang lugar ng mga 
tunay Niyang mananampalataya sa sanlibutang kasalukuyan bilang masayang-sakay.  Hindi Niya ito 
tiningnan bilang oras ng pagsipa ng ating mga paa at hintayin ang pagbabalik ng ating Panginoon na 
may maliit na R-at-R dito sa sanlibutan.  Hindi sinabi ng Panginoon, “Habang hinihintay ninyo ang 
Aking pagbabalik, maghanap muna kayo ng inyong kayamanan, magpakasaya kayo.  At sa huli kayo 
ay tatangayin sa mas mataas na antas ng espiritualidad.”  Iyan ay kalokohan.  Ganyan ba ang tingin 
mo sa iyong lugar sa sanlibutang ito bilang mananampalatayang nagpapahayag?  Tinitingnan mo ba 
ang iyong buhay na katulad sa sanlibutan sa maraming aspeto maliban sa mayroon ka nitong 
katiyakan, nitong espiritual na katiyakan, na kapag dumating ang wakas ikaw ay dadalhin ng 
Panginoon sa Kanyang sarili?  Sinasabi ng Panginoon na lahat ng kabilang sa Kanya ay magtitiis.  Sa 
mga salita ng Hebreo 10, na sila ay magdaraan sa matinding pakikipaglaban na may pagdurusa; na 
sila ay sasailalim sa bigat ng kahirapan laban sa kanilang pananampalataya.  Dapat silang 
pagkalooban ng Aking biyaya upang makapagbata sila at magtiis hanggang sa wakas. 
 
Magtiis laban sa ano?  Mula sa mga salita ng Panginoon sa Marcos 13 ang sagot ay napakalinaw.  
Magtiis laban sa matinding pagsalungat laban sa lahat na may kaugnayan kay Cristo sa 
pananampalataya at nagpapahayag ng Kanyang Salita at ebanghelyo.  Sinabi ng Panginoon, “Kayo'y 
kapopootan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan.  Kayo ay ibibigay sa mga pagsubok sa 
pagpapatotoo ng Aking ebanghelyo.”  Sinasabi ng Panginoon na ang tapat na paninindigan sa Kanya 
at tapat na paninindigan sa Kanyang Salita at ebanghelyo ay maghahatid ng matindi, nakakatakot, at 
malupit na pagsalungat.   
 
Walang paraan upang makatakas sa Kanyang mga salita.  Ang kaisipan ng marami sa iglesia na 
makakaasa tayo ng pangkalahatang pagtanggap kay Cristo sa bahagi ng sanlibutan at 
pangkalahatang tagumpay ng ebanghelyo at ang pagpasok ng kapanahunang Cristiano – ito ay 
maling aral.  Hindi ito ang katotohanan ng Salita ng Dios.  Itinuturo ng Panginoon, nang walang 
kamalian, na palaging magkakaroon ng pagsalungat sa kayamanan ng ebanghelyo ng Panginoong 
Jesu Cristo.  Ang Salita ng Dios ay maliwanag.  Ang Kanyang Salita ay gaya ng tabak na may 
dalawang talim upang magligtas o upang ibangon ang pinakamalalim na galit at poot laban sa 
sinumang magpapahayag ng Salitang iyon.  Ang pagsalungat ay darating lalo na kapag ang iglesia ay 
naninindigang matapat upang ipahayag, ipatotoo, sumaksi, at ipangaral ang ebanghelyong iyon.  
Kapag gumawa ang biyaya ng Dios sa iyong puso ng hiwaga ng lahat ng mga hiwaga na ikaw ay 
magpasakop sa Salita ng Dios at matagpuan mo kay Jesu Cristo ang buo mong kaligtasan, sa gayon 
ay sinasabi ng Panginoon, “Mag-ingat! Habang papalapit ang wakas ng sanlibutan, darami ang 
sasalungat sa iyo.” 
 
Tingnan mo ang mga salita ng Panginoon.  Basahin mo sila.  Marcos 13:9, “Ngunit para sa inyong 
mga sarili, mag-ingat kayo.”  Bakit?  Ang Panginoon ay nagpapatuloy: “sapagkat kayo'y ibibigay nila 
sa mga Sanhedrin at kayo'y hahampasin (iyan ay, gugulpihin) sa mga sinagoga. Kayo'y tatayo sa 
harap ng mga gobernador at ng mga hari dahil sa akin, bilang patotoo sa kanila.”  Kayo’y ibibigay 
nila.  Susubukan nila kayong takutin.  Susubukan nilang ilayo kayo sa inyong pagpapahayag ng 
ebanghelyo.  Dadalhin kayo sa harap ng mga pang-relihiyon at pambayang awtoridad.  Pang-
relihiyong awtoridad, iyan ay, yaong mga gumagamit sa pangalan ni Cristo subalit hinahamak ang 
Kanyang ebanghelyo at nagtuturo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa at kalooban ng tao, 
sasalungatin nila kayo.  At iyan ay nagpatuloy sa buong kasaysayan.  Sa panahon ng repormasyon 
ng iglesia ang mga repormador ay sinunog, at ngayon mayroong mga mapanlaban sa tunay na 
iglesia ni Cristo, ipinakukulong ang mga nagpapatotoo kay Jesu Cristo.  Ang mga batas ay nilayon 
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upang takutin ang mananampalataya ukol sa wastong disiplina ng Kanyang mga anak.  At maaari pa 
tayong magpatuloy.   
 
Habang nalalapit ang wakas, ito ay lalong magiging malala.  Sabi ng Panginoon, magkakaroon ng 
pagkakanulo ng mga kaanib ng pamilya.  Ipagkakanulo ng kapatid sa kamatayan ang kapatid at ng 
ama ang kanyang anak; at maghihimagsik ang mga anak laban sa mga magulang, sabi Niya, at sila'y 
ipapapatay.  Ang mga karaniwang tali, mga tali na hahanapan natin ng katapatan, at tiwala, ay 
mawawasak dahil kay Cristo.  Kung paanong pinatay ni Cain si Abel; kung paanong hinangad ni 
Absalom na patayin si David; kung paanong si Atalia, ang masamang reyna, ay hinangad na patayin 
lahat ng maharlikang binhi ng Juda, gayon ang daranasin ng mananampalataya sa buhay na ito.  
Wala nang mas napakasakit, walang nang mas masaklap, wala nang mas nakadudurog kaysa makita 
ang tabak ng Salita ni Cristo na hinahati maging ang sarili nating laman at dugo, kapag ang kapatid, 
ama, o anak ay napoot laban sa kanya alang-alang kay Cristo.  
 
Sinabi ng Panginoon, hindi lamang ito magiging sa personal na antas.  Kundi ito ay pangkalahatan.  
Kayo’y kapopootan ng lahat ng tao dahil sa Aking pangalan.  Ang salitang “kapopootan” ay 
nangangahulugang kapopootan.  Hindi ito nangangahulugan na kaunting pagmamahal.  Ano ang 
babala ni Cristo?  Ito iyon:  Lahat ng magpapahayag ng kaugnayan sa Kanya at sa Kanyang Salita ay 
dapat maging handa dito:  pagsalungat, matindi, kamuhi-muhi, nakamamatay na pagsalungat sa 
Kanya at sa Kanyang Salita.  Hindi lamang pang-ibabaw na pagkayamot, hindi lamang magalang na 
kaibahan sa palagay.  Kundi mararanasan mo ang pagsalungat ng sanlibutan ng kawalang-
pananampalataya. 
 
Bakit?  Ang dahilan ay malinaw.  Ang tunay na biblikal na ebanghelyo ay palaging kapopootan ng 
sangkatauhan, kapwa relihiyoso at di-relihiyoso.  Sapagkat sa biyaya lamang, kapag ang ating mga 
puso ay nabuksan, makikita natin ang kagandahan nito.  Malibang paslangin ng biyaya ng 
Makapangyarihang Dios at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ang mapagmataas nating puso at 
buhayin kapalit nito ang isang bagong pusong nagmamahal sa Dios, magkakaroon lamang ng 
pagsalungat sa ebanghelio at Salita ni Cristo. 
 
Nang dumating si Cristo sa sinagoga ng Nazaret (na mababasa natin sa Lucas 4), at ipinangaral Niya 
sa kanila na isang araw ang mga Kasulatan ay matutupad, at nagsalita Siya sa kanila ng paraan ng 
Dios ng pagpapakita ng habag kay Naaman at sa babaeng balo ng Zarefta, na ang Dios ay magliligtas 
sa pamamagitan ni Jesu Cristo sa biyaya lamang – anong ginawa ng mga tao nang araw na iyon?  
Tinangka nilang itapon Siya sa bangin.  Nang dumating si Pablo sa Corinto at nakita kapwa Judio at 
Griyego at nalalaman niya na may malalim na alitan laban sa ebanghelyo, hindi siya nagsayang ng 
oras sa pagtatangkang gawing kanais-nais ang ebanghelyo sa mga pamantayan ng tao.  Hindi niya 
tinangkang iwasan lahat ng nakakasakit sa kanyang mensahe.  Kundi ipinangaral niya ang Salita.  At 
ang resulta ay – pagsalungat.  Bakit?  Sapagkat ang ebanghelio ng biyaya ng Dios ay naglalantad ng 
ating kasalanan.  Sinasabi nito na mayroon tayong problema.  At ang ating problema ay kasalanan 
laban sa Dios.  Tayo ay mga taong puno ng pagmamataas.  Ikaw, sa iyong sarili, at ako, sa aking 
sarili, ay masangsang na amoy sa ilong ng Dios.  Wala tayong anuman at wala tayong magagawang 
anuman.  Maaari lamang tayong maligtas sa biyaya ng Dios sa pamamagitan ng kamatayan ng iba – 
ang Panginoong Jesu Cristo na namatay para sa atin. At, hiwalay sa biyaya, hindi tayo 
magpapakumbaba sa ilalim ng kahatulan ng Dios.  Iyan ang dahilan.  
 
Ito ay labis na nakapagkukumbaba.  Ngunit ito ay labis na nagbibigay-kaaliwan.  Ito ay nagbibigay-
kaaliwan sapagkat makikita natin dito sa Panginoong Jesu Cristo ang buo nating kaligtasan.  
Makikita natin na ang pamumuhay na may kaugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng kaloob ng 
pananampalataya ay buhay na walang hanggan.  Samakatuwid, si Cristo ay ma s mahalaga kaysa 
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anuman.  Mas mahalaga kaysa sa sanlibutang ito.  Alang-alang sa Kanya handa tayong tiisin 
anumang pagkapoot ang dumating laban sa atin.  Minamahal mo ba Siya?  Minamahal mo ba Siya 
bilang Tagapagligtas, Panginoon, at Manunubos? 
 
Kapag pinagtatawanan ka ng ibang mga babae dahil sa iyong pananamit, dahil nais mong manamit 
ng payak; kapag pinagtatawanan ka ng ibang lalaki dahil hindi ka umiinom, dahil naniniwala kang 
ang iyong katawan ay sa Panginoon; kapag pinagtatawanan ka ng ibang tao sa pagdalo sa iglesia ng 
Linggo, ipinahahayag mo ba Siya? Sinasabi mo ba ang kamanghaan ng Kanyang pagmamahal sa iyo?  
Sa opisina, kapag ang mga kapwa mo manggagawa ay nagsasabi ng maruruming biro at 
pananamantalang ginawa ng Sabado at Linggo, sumasali ka ba; tumatawa ka ba; o ipinahahayag mo 
Siya, ang pangalan ng iyong Tagapagligtas?  Sabi ni Jesus:  “Iibigin ng sanlibutan ang sariling kanya.”  
Mamuhay ka sa pananampalataya kay Cristo at makakatanggap ka ng pagsalungat. 
 
Subalit sinasabi ng Panginoon na ang pagsalungat na ito ay may layunin.  Ang layunin ay upang 
makapagbigay ka ng patotoo.  Iyan ang sinabi ng Panginoon sa Marcos 13.  Sinasabi ng Panginoon 
doon na inaakala ng mga napopoot sa Kanya at napopoot sa Kanyang Salita na sila ay may kontrol.  
Subalit hindi.  Itinuturo sa atin ng Biblia sa Awit 21:7 na maging ang poot ng tao ay pupuri sa Dios, 
tutuparin nito ang disenyo ng Dios.  Kaya sinasabi ng Dios, sa pamamagitan nitong pagsalungat, 
gumagawa Ako ng kagila-gilalas na pagkakataon upang kayo ay makapagpatotoo tungkol sa Akin, 
upang kayo ay makatayo at magbigay ng patotoo.   
 
Mababasa natin sa Mga Gawa 23:11 itong salita ng Dios kay Pablo na nabilanggo:  “Nang gabing 
iyon, lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, Lakasan mo ang iyong loob! Sapagkat kung paano 
kang nagpatotoo tungkol sa akin sa Jerusalem, ay kailangang magpatotoo ka rin sa Roma.”  Ang 
masamang pagtrato at ang mga banta laban sa iyo, Pablo, ay ginagamit sa Aking makapangyarihang 
kamay upang magbigay ng daan para magpatotoo, magpatotoo sa harap ng buong mundo.  
 
Sinasabi sa iyo ng Dios, bilang mananampalataya, “Lumakad ka na may kabanalan kay Cristo Jesus.  
Gawin mo ang Kanyang kalooban.”  At maniwalang papatnubayan ng Dios ang iyong mga sandali 
upang mabigyan ka Niya ng pagkakataon na magsalita tungkol sa buhay, sa pag-asa, at sa pag-ibig 
ng Dios sa iyong puso, upang makapagpatotoo ka doon sa totoo at tunay.   
 
Napakadalas na ang mga sandaling iyon ay darating sa atin hindi sa paraang pinipili natin, hindi sa 
paraang pinaplano natin.  At hindi sila darating na madalas sa harap ng maraming tao na nagsasaya 
at tumatanggap, mga pagpupulong ng Kongreso.  Kundi sinasabi ng Panginoon maaaring ito ay 
dumating sa isang selda ng bilangguan, o sa isang silid-hukuman. 
 
Ipinapangako ni Cristo na pagkakalooban Niya tayo ng biyaya upang magsalita.  Sabi Niya:  “Huwag 
kayong mabalisa kung ano ang inyong sasabihin, ngunit sabihin ninyo ang anumang ipagkaloob sa 
inyo sa oras na iyon, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu Santo.”  Huwag 
ninyong abusuhin ang talatang iyan na kababanggit ko lang sa inyo mula sa Marcos 13:11.  May ilan 
na inabuso ang talatang iyan at sinabing, “Ang mga ministro ay hindi na kailangang mag-aral.  Hindi 
na sila dapat magpagal para sa syntax at gramatika at sa orihinal na mga salita.  Hindi na nila dapat 
sikaping makabuo ng nakapagpapatibay na sermon.  Maaari na lang silang tumayo doon, buksan 
ang Biblia, at pupunuin ng Espiritu Santo ang kanilang bibig.”  Dapat kong sabihin sa inyo na kung 
ganyan ang kalagayan, ang tanging sinabi sa akin ng Espiritu Santo kung subukan kong mangaral ng 
sermon ay, “Naging pabaya ka; naging tamad ka.”  Hindi, ang ating tawag ay palaging upang mag-
aral at ilubog ang ating sarili sa Salita ng Dios at ingatan ang Salitang iyon, sa mga salita ng Awit 
119:9, sa kaibuturan ng ating mga puso. 
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Ang pangako ay ito:  Sa sandaling ikaw ay emosyonal na nababagabag at puno ng takot at sindak, 
hindi mo kailangang mabalisa at kagatin at iyong mga kuko.  Kundi sa payapang pagtitiwala sa 
katapatan ng Dios, paniwalaang pagkakalooban ka ng Dios ng mga salitang sasabihin.  Ang 
Panginoong pinaglilingkuran mo ay kaya kang iligtas, at bigyan ka ng mga salita.  Kahit na nasa 
harap mo ang pagkapoot, kahit ang salita ng iyong Dios ay maliin at masamain, kahit na tila 
imposibleng makatanggap ka ng patas na paglilitis, huwag kang umupo doon na nagtataka, nag-
aalinlangan, nababalisa, kundi maniwalang dinala ka ng Dios sa puntong iyon at bibigyan Ka niya ng 
mga salitang sasabihin.  Huwag kang tumingin sa iyong sarili.  Kundi maniwalang ang Panginoon ay 
gagawa ngayon sa pamamagitan mo.  Walang anumang makakapigil sa pagpapalaganap ng 
ebanghelyo. 
 
Ang ebanghelyong iyon, sabi ng Panginoon, ay ipapahayag sa lahat ng mga bansa.  Mayroong 
kamangha-mangha sa mga salita ng Panginoon.  Hayaan n’yong basahin kong muli ang Marcos 
13:10, “At kailangan munang maipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng mga bansa.” Naririnig ko 
doon ang di-matitinag na katiyakan ng Panginoong Jesu Cristo.  Ang ebanghelyo ay kailangang 
maipangaral.  Pagkatapos, sa talatang 31 ng kapitulo, sabi ni Jesus, “Ang langit at ang lupa ay lilipas, 
ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas.”  Walang kapangyarihang makakahadlang, 
magpapatahimik, o papatay sa ebanghelyo.  Kahit na ang lahat ng makapangyarihan sa sanlibutan 
ay magsama-sama, kahit na ang takbo ng kaisipan ay pang-ateista, at imoral, kahit na ang lahat ng 
mga lalaki at babae ay magsama-sama upang pawiin sa pagkalimot ang “ganito ang sabi” ng Salita 
ng Dios, “Siya na nakaupo sa kalangitan ay tumatawa; at ang Panginoon ay kumukutya sa kanila.”  
Mayroong isang di-malulupig na kapangyarihan sa lupa.  Mayroong isang hangarin na hindi 
babagsak sa pagkatalo sa sanlibutang ito, isa lamang:  ang banal na ebanghelyo.  Ang Dios, sa 
pamamagitan ng Kanyang Salita, sa gitna ng pagsalungat ng sanlibutan ng kawalang-
pananampalataya, ay titipunin ang Kanyang iglesia at isusugo ang Kanyang Salita upang magligtas.  
Kung kaya, sinasabi natin kasama ng apostol:  “Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo; 
sapagkat ito ang kapangyarihan ng Dios para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una'y sa 
Judio at gayundin sa Griyego.” 
 
Ano ang pagkatawag sa atin sa taong ito?  Ang pagkatawag sa iglesia ni Jesu Cristo ay ito:  Ipangaral 
ang Salita.  Anuman ang dumating, ang inyong iglesia ay hindi dapat matinag mula sa pagkauna sa 
pangangaral ng ebanghelyo sa mga dulo ng lupa.  Ang Panginoon ay nagsasalita sa katotohanan na 
magkakaroon ng panghihina ng loob at nakakasirang mga bagay na maaasahan natin bago ang  
Kanyang pagbabalik.  Sinabi Niya na bago ang Kanyang pagbabalik magkakaroon ng 
pangkalahatang kawalang-ingat na mahuhulog sa marami.  Ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ang 
mga taong dati ay may budhi na humahampas sa kanila kapag hindi sila nakadalo sa i glesia o hindi 
nakapagbasa ng Biblia; ang mga taong dati ay bumabalikwas upang patayin ang TV kapag ang mga 
bagay na lumilitaw ay masama; ang mga taong ito ay hindi na nababahala.  Kaya na nilang lumayo 
sa iglesia at masiyahan oras-oras sa kasamaan.  Wala nang pagmamahal sa katotohanan sa gitna 
nila.  Sinasabi ng Panginoon, gayunman, hayaang ipangaral ng iglesia ang Salita.  At huwag maging 
lumpo sa kawalan ng ginagawa.  Alang-alang sa Akin, patuloy na ipangaral ang Salita na may 
masigasig na puso. 
 
Ang pagkatawag sa iyo:  Manatili sa tapat na kaugnayan kay Jesu Cristo.  Oo, darating ang 
pagsalungat.  Darating ito sa iyo.  Subalit ang Panginoon ay magiging tapat sa iyo.  Iingatan ka Niya.  
Kaya tinatawag Niya tayo upang magtiis.  Ang magtagumpay, ay siyang maliligtas, sabi ng aklat ng 
Apocalipsis.  Hindi iyan sa ating lakas.  Iyan ay sa lakas ng ating Panginoon sa pamamagitan ng 
pananampalataya.  Tayo ay magtatagumpay, ayon sa aklat ng Apocalipsis, sa dugo ng Kordero at sa 
hindi pagmamahal sa ating mga buhay maging hanggang sa kamatayan.  Tayo ay magtatagumpay sa 
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pamamagitan ng pagtingin sa Kanya na nagdusa at namatay at ngayon ay nabubuhay sa ating mga 
puso.  
 
Manindigan ka ngayon.  Mabuhay sa pakikipag-ugnayan kay Jesu Cristo.  Ariin ang lahat ng bagay na 
kalugihan, dahil sa higit na kahalagahan ni Cristo at ng Kanyang salita.  At ikaw ay iingatan ni Cristo, 
hanggang sa wakas.  Maging tapat ka hanggang sa kamatayan.  
 
Ipagkaloob nawa ito ng Dios.  Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa Iyong salita.  Dalangin namin na Iyo itong selyuhan ngayon sa aming mga puso, 
sa pamamagitan ni Jesu Cristong aming Panginoon, na siya naming ipinagmamalaki at 
niluluwalhati.  Amen. 
 


