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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Daniel 5:17-31

“Mene, Mene, Tekel, Upharsin”

ni Rev. Carl Haak

Mene, Mene, Tekel, Upharsin.

Hindi, hindi ako nagsasalita sa ibang wika.  Isinasalaysay ko ang mga salitang makikita natin sa Daniel
5, mga salitang isinulat ng kamay ng Dios sa pader ni Belshasar.   Iyon ang salita na isinulat para
makita at marinig ng lahat sa mga huling araw at oras ng taong ito; ang salita ng Dios na patungkol
sa tao, sinoman at saanman siya naroon, mula sa Opisinang Oval at ang mararangyang night clubs,
hanggang sa taong kalye at ang lagalag sa pinakamalayong sulok ng mundo.  Ito ang salita sa iyo ang
salita sa akin.  Ito ay salita ng kahatulan ng Dios patungkol sa kaharian ng tao, patungkol sa
kasalukuyang mundo ng kasalanan at kawalang-pananampalataya.

Mene, ibig sabihin “binilang.”  Ang kaharian ng sanlibutang ito ay binilang na ng Dios.  Ang panahon
na kanyang itatagal ay inilagay at itinakda ng Dios.  Darating ang pagwawakas. 

Tekel, “hinatulan.”  Ang kaharian ng sanlibutang ito ay nasumpungan ng Dios na kulang, hungkag,
walang halaga, itinaas sa kapalaluan laban sa Panginoon ng kalangitan.  Nabigo itong gawin ang isang
bagay na dapat niyang gawin:  luwalhatiin ang Dios!

Upharsin, “dinurog.”  Ang kaharian ng sanlibutang ito ay dudurugin ng pira-piraso, hahatiin, wawasakin
sa araw na ang Panginoong Jesu Cristo ay babalik at ang Dios lamang ang maluluwalhati sa araw na
iyon.

Iyan ang salita ng buhay na Dios.  Ito ay salita, ngayon, sa mga binigyan ng paningin na makakita at
puso upang manampalataya.  Ang salitang iyon ay ito:  “Lumabas kayo mula sa kanila, aking bayan.
Huwag ninyong hipuin ang maruming bagay.  Maging handa para sa wakas ng panahon.  Maging handa
para sa pagbabalik ng Panginoong Jesu Cristo.”  Naririnig mo ba ang salita ng Dios patungkol sa
kasalukuyang sanlibutang ito?  O ikaw ba ay namumuhay bilang isa sa mga hangal – umiinom at
sumasayaw sa harapan ng salita ng kahatulan ng Dios?  Kinikilala mo ba ang isang katotohanang ito
sa iyong buhay, na ang iyong hininga ay nasa mga kamay ng Dios at ang iyong mga daan ay nasa
harap ng buhay na Dios at kailangan Siyang  maluwalhati sa iyo, alinman sa walang hanggang
kaligtasan o sa matuwid at walang hanggang kapahamakan? 

Isa man sa atin ay hindi makapagsasabi na siya ay walang malay sa mahigpit na pagsulong ng
panahon, sapagkat tayo ay nakatayong muli sa pagwawakas ng isa pang taon.  At ang tanong ay ito:
“Handa ka ba?  Handa ka na bang humarap sa Dios?  Handa ka na ba sa pagbabalik ni Jesu Cristo?
O ikaw ay pumwesto ngayong gabi kay Belshasar, hari ng Babilonia, na, nang gabing ang kanyang
kaharian ay hinahatulan at winawasak, ay lasing at nagpapakasaya?  Tumatayo ka bang kasama niya?
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O ikaw ay tumatayong kasama ng iglesia ng buhay na Dios at ikaw ba ay nananalanging, “Pumarito ka,
Ikaw Jesus na matagal-nang-inaasahan, pumarito Ka upang palayain ang Iyong mga hinirang.  Mula
sa aming mga takot at kasalanan ay pakawalan kami, hayaang matagpuan ang aming kapahingan sa
Iyo”?   

 Ang sipi na aking tinutukoy ay matatagpuan sa Daniel 5.  Ito ay tumutukoy sa kaharian ng Babilonia
at ang kanyang mga huling oras.  Ang Babilonia ay ang kaharian na nagwasak sa Jersualem at bumihag
sa bayan ng Dios.  Iyon ang makapangyarihan sa sanlibutan nang panahong iyon.  Nahawakan at
napasailalim nito ang lahat ng mga bansa at pinamunuan sila.  Iyon ay paunang-anyong laban sa
Cristianong kaharian na isang araw ay itatatag, ang kaharian ng tao, itinayo para sa tao, kung saan ang
tao ay magiging maluwalhati, ang kabaliktaran ng kaharian ng ating Dios at ng Kanyang Anak na si Jesu
Cristo.

Patungkol sa kaharian ng tao, ang salita ng Dios ay:  Mene, Mene, Tekel, Upharsin – Binilang,
tinimbang, at nasumpungan kulang.  Iyan mismo ang salita ng Dios na dumarating ngayong gabi.  Ang
sanlibutan din, tulad ni Belshasar, ay nagpapakasaya sa pagtatapos ng taon at nagpipista sa pag-inom
at sa bawat kahalayan, isinisigaw ang kanilang kalayaan upang isantabi ang Dios at patunugin ang
bagong taon sa pamamagitan ng pagbibihis ng isa.  Naririnig natin sila.  Kanilang sinasamba ang mga
Diyos na kahoy at bato.  Pinasasalamatan nila ang kapalaran, ekonomiya, suwerte sa pagiging
napakabuti sa kanila.  Kanilang inihahandog ang kanilang mga katawan sa makasalanang kalayawan.
Pinupuno nila ang kanilang mga baso.  Kasama ng inumin, malakas na musika, at hiyawan, nilulunod
nila ang tunog ng kahatulan ng Dios sa labas ng pader.  Ayaw nilang masira ang kanilang kasiyahan
ng katotohanan – na walang proteksyon para sa AIDS, na ang ekonomiya ay marupok, na mayroong
walang-katiyakang pang-mundo, na walang gayong bagay tulad ng kaligtasan, na mayroong banggaan
sa pagitan ng mga tao, na mayroong kanser at mayroong krimen at mayroong pagbagsak ng lipunan.

Sa sanlibutang iyon na ating tinitirahan, nangusap ang Dios ng Kanyang Salita ngayong gabi.

Nabasa natin sa Daniel 5 na si haring Belshasar ay nagdaos ng malaking handaan sa kanyang isang
libong maharlika at uminom siya ng labis na alak.  Iyon ay isang kasayahan na inihanda para sa labis
na kalayawan.  Iyon ay nakakasakit, iyon ay kahangalan, dahil, tulad ng sinabi ko, ang Babilonia nang
mga sandaling iyon ay nasa bingit ng lubos na pagkatalo.  Sa mga pader ng Babilonia ay nakatayo ang
kaaway.  Ang kahatulan ay nasa kanila, tinititigan sila sa mukha.  Habang ang mga kawal ng hari ay
namamatay at ang kanyang sakop ay gumuguho, ang mapaglarong haring ito ay nagkakaroon ng
piging.  

Si Belshasar ay anak ni Nebuchadnesar.  Mga tatlumpu o apatnapung taon na mula nang si Daniel, ang
lingkod ng Dio, ay tumayo sa harap ng kanyang amang si Nebuchadnesar at dinala ang Salita ng Dios
sa palalong lalaking iyon.  Ngunit ang salitang dinala ni Daniel sa hari, na ang Dios ay Dios laman, ay
napunta na naman sa likuran ng Babilonia.  Si haring Belshasar ay malabong may kamalayan dito.  Ang
reyna, na kanyang ina, na alam ang tungkol kay Daniel, ay hindi nakalimot.  Malinaw si Daniel ay
inayawan sa kaharian ng Babilonia at namumuhay bilang kinalimutang tao.  

Walang nabago sa sanlibutang ito.  Nang dumating si Daniel (ipinatawag siya nang gabing iyon upang
humarap kay Belshasar nang lumitaw ang kamay, na nagsusulat ng mga salitang iyon sa pader),
kailangang paalalahanan ni Daniel si Belshasar ng gayon ding mga bagay na sinabi niya sa kanyang
amang si Nebuchadnesar.  Sinabi niya kay Belshasar na “ang Dios na may hawak sa iyong paghinga,
at sa kanya ang lahat mong mga lakad, ay hindi mo niluwalhati.”  Sinabi niya sa hari na ang kanyang
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paghinga, iyon ay, ang kanyang buhay, ay hindi kanya kundi nasa kamay ng Dios.  Sinabi niya sa hari
na ang lahat ng kanyang lakad ay na nakikita ng Dios at ang kanyang buong katungkulan ay upang
luwalhatiin ang Dios.  Si Belshasar ay nahulog sa kapalaluan ng tao.

Si Belshasar, sa kanyang handaan at sa kanyang pagtangging isipin ang mga kahatulang nasa harapan
niya, ay hindi nagpakumbaba sa kanyang puso kundi itinaas niya ang kanyang sarili laban sa Panginoon
ng langit.  Siya ang lalaking nagsabi, “Ang buong sangnilikha, ang kanyang kapangyarihan at kanyang
kaluwalhatian, ay para sa akin.”  Itinaas niya ang kanyang sarili sa lugar ng Dios.  Naniwala siyang siya
ay isang dios.  Inisip niyang malaya niyang gawin kung ano ang talagang gusto niya.  At  ipinalagay
niyang ang buong bansa at lahat ng bagay ay nabubuhay sa isang layunin:  para sa kanyang sarili, at
pwede niyang ipagwalang-bahala ang kautusan ng Dios at gawin ang nakalulugod sa kanya.

Higit pa.  Si Belshasar ay isang taong nagpakita ng kanyang paghamak sa Dios.  Nagpakita siya ng
paglapastangan sa mga bagay ng Dios.  Nalaman natin, nang basahin natin ang kapitulo, na ang tao
ay hindi kayang pabayaan lamang ang mga banal na bagay ng Dios, na ang tao ay hindi kailanman
walang kinikilingan.  Hindi natin dapat paniwalaan na ang tao ay maaaring maging walang kinikilingan.
Sapagkat iniutos ni Belshasar na ang mga sisidlang kinuha ni Nebuchadnesar sa templo sa Jerusalem
ay gamitin sa kanilang kasiyahan.  Iyon ay binigyang-diin sa kapitulo.  Iyon ay parang ganito:  Ang
isang grupo ng mga lasing na magnanakaw ay pumasok sa iglesia at ninakaw ang pang-komunyon ng
iglesia at ginamit ang mga basong pang-komunyon sa kanilang paboritong bar upang uminon sa
Bagong Taon.  Iyan ang kalagayan ng sanlibutan ngayong gabi.  Ang kalagayan ng sanlibutan ng
ngayong gabi ay isang paghamak sa mga banal na bagay ng Dios.

Sa sanlibutang iyon, ipinadala ng Dios ang Kanyang mensahe.   Sapagkat nabasa natin sa kapitulong
iyon na lumitaw ang mga daliri ng kamay ng tao at nagsulat sa isang kandelero sa plaster ng pader sa
palasyo ng hari.  Ang diin sa sipi ay nasa tiyempo.  Pagkatapos ang bahagi ng kamay na ipinadala mula
sa Dios.  Nang mga sandaling iyon nang ang puso ng hari ay itinaas at siya ay nagsasaya at
ipinahahayag ang kanyang sariling kalayaan; nang maabot ang taas ng kasiyahan ng paglalasing at tila
sila ay wala ng kakayahang magkaroon ng isang seryosong pag-iisip – sa gayon ang mahiwagang
kamay ng Dios ay lumitaw, inagaw sila mula sa kanilang kasiyahan.  Isang katahimikan ang
sumakanilang lahat, at pagkatakot ay sumunggab sa kanilang lahat.  Silang lahat ay biglang tumino.

Ang palalo, mapaggawa-ng-kasiyahang hari ay namuti tulad ng isang kumot at nanlambot ang kanyang
tuhod at hindi siya makatayo.  Dahil apat na salita ang isinulat sa pader.  Napaka-makapangyarihan ng
Dios kapag wala Siyang ginagawa kundi magsulat.  Nang Kanyang kinuha ang ilang daliri Niya at
ipinakita sa tao, nang pahintuin Niya ang tugtog, pinatahimik ang pagtatawanan at ang lasing na
pagkakasiyahan, at kunin ang tao sa Kanyang kamay at ipamukha sa kanya ang katotohanan na Siya
ay Dios.

Iyan din ang ginagawa ng Dios ngayong gabi.  Ginagawa iyan ng Dios sa pamamagitan ng Kanyang
Salita, ang Kanyang buhay at nananatiling Salita, ang Salita na isinulat ng sarili Niyang daliri, ang Salita
ng banal na Kasulatan, ang kinasihang Kasulatan.  Ikaw ba ay nanginginig at nagpapakumbaba sa
harapan ng Salita?  O ikaw ay nagpapatuloy sa kawalang-pakiramdam ng kasalanan at paghihimagsik?

Ang mga salitang isinulat ay:  Mene, Mene, Tekel, Upharsin.  Bagama’t ang mga salita ay isinulat nang
napakalinaw – sa puting plaster at niliwanagan ng kandelero – gayunman ang hari at ang kanyang mga
tauhan ay hindi ito mabasa.  Ito ay isang espiritwal na suliranin.  Ito ay hindi suliraning pang-isip.  Ang
mga matatalinong tao ng Babilonia ay ipinatawag upang basahin ang heroglipiko sa pader.  Subalit wala
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silang marating.  Hindi nila mabasa ang mga salita.  Hindi nila ito maipaliwanag.  Iyon ay nanatiling
hindi malutas na palaisipan sa kanila dahil, bagama’t nakikita, hindi nila maunawaan.  Hindi iyon
suliranin ng paningin.  Iyon ay suliranin ng madilim na puso.

Gayundin ang Salita ng Dios ay napakalinaw na ipinapakita ngayon.  Ang sulat-kamay ng Dios ay
lumilitaw sa sanlibutan ngayon sa kahatulan at mga kalamidad.   Gayunman, sa sanlibutan, ito ay isang
madilim na hiwaga upang subuking lutasin ang mga bagay na ito at ipaliwanag kung ano ang kahulugan
nila.  Ang tao ay tumitingin sa lipunan ngayon, ng may naguguluhang tingin, at naroon ang sulat-kamay
ng Dios sa paligid niya – ang mga kahatulan ng Dios, ang pagbagsak ng lipunan, ang pagkawasak ng
mga bata, diborsiyo at muling-pag-aasawa, karumihang sekswal, ang lumalagong krimen, at lahat ng
iba pa.  At kanilang sinasabi, “Hindi namin maunawaan ang ibig sabihin nito.”

Pagkatapos, maging sa iglesia, ang mga lalaking nagtapos sa seminaryo, sila rin, ay humaharap sa
Biblia at may mahahabang mukha at ang tumataas ang kanilang kilay at nagkakamot ng kanilang ulo
at umuusal ng malalaking salita at wala silang marating at kanilang tinatapos:  “Hindi natin masiguro
kung ano ang sinasabi ng Biblia bagaman ito ay nakasulat na.”  Kahit ang nasa unang baitang, na
natatalisod sa pagbigkas ng salita sa kanilang pagbabasa ng Biblia,  ay masasabi sa kanila:  “Ang Biblia
ay nagsasabing ang Dios ay Dios, na dapat Siyang sambahin, na dapat Siyang sundin, dapat Siyang
mahalin at paglingkuran, at kapag tumanggi ang tao na gawin iyon, sila ay nahaharap upang hatulan
ng walang hanggang Dios na makapagliligtas o makapagpapahamak.”

Si Daniel ay dumating upang ipaliwanag ang mga salita para sa hari.  Mene, Mene.  “Ang Dios,” sabi
ni Daniel , “ay binilang ang mga araw ng iyong kaharian, at ito ay winakasan.”  Ang mga taon, ang mga
oras, ang mga sandali ng kaharian ng tao ay itinakda ng Dios at ihahatid ng Dios sa kanilang
katapusan.  Sapagkat itinakda ng Dios sa Kanyang walang hanggang pasya kung gaano kahaba at
gaano kalayo ang mararating ng tao at kailan matatapos ang kanyang oras.  Siya ay mayroong tala ng
lahat ng bagay.  Walang nakaliligtas sa Kanya.  Pinagsasama-sama Niya lahat ng bilang.  Iniisip mo ba
na ang iyong kapalaran ay nasa iyong mga kamay?  Ikaw ay walang pananagutan sa iyong mga kilos
sa sinuman?  “Hindi gayon,” sabi ng Dios.  “Aking binilang.”

Tekel.  Sabi ni Daniel ang ibig sabihin ng salitang iyon ay, “Ikaw ay tinimbang sa timbangan at
natuklasang kulang.”  Tinimbang ng Dios ang tao.  Inilagay Niya siya sa mga timbangan ng Kanyang
kahatulan.  Sa isang bahagi ng timbangan ay inilagay Niya ang Kanyang kaluwalhatian – na Siya ay
luluwalhatiin ng tao sa lahat niyang ginagawa.  Sa kabilang banda ay inilagay Niya ang tao, ang
kanyang kaharian, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kayamanan,
at kanyang karangalan.  At ang tao ay natuklasang hungkag, walang halaga, magaan.  Walang laman
sa kanya.  “Hindi mo Ako niluwalhati,” sabi ng Dios sa masasamang tao.

Upharsin.  Ang iyong kaharian ay hinati, iyon ay, biniyak, pinagpira-piraso, dinurog.  Iyan ang Salita
ng Dios sa tao at sa mga bansa at sa lahat ng itataas ang kanilang mga sarili laban sa Kanya.  “Ikaw
ay nasa kamay Ko.  At bilang makasalanan ikaw ay natuklasang hungkag at may sala sa harapan Ko.
Ikaw ay pagpipira-pirasuhin.”  Iyan ang Salita ng Dios sa pagtatapos ng taong ito.

Naririnig mo ba ang salitang iyon?

Kapag ang ating mga buhay sa 2003 ay timbangin sa timbangan ng Dios, ano ang resulta?  Sa ating
mga sarili, may pareho din tayong nakapanghihilakbot na kasalanan at kapalaluan.  Paano naman ang
timbang ng isang araw?  Hindi ba hungkag ito?  Madalas, ito ay hungkag sa mga timbangan ng Dios?
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Mabigat?  Ito ba ay mabigat sa mga bunga ng pagsisisi at pagbabago, ng paglaban sa kasalanan?  Ito
ba ay mabigat sa timbang ng panalangin, mga gawa ng patanggi-sa-sarili, at ng pagnanasang
maluwalhati ang Dios sa lahat ng iyong ginagawa?  O ito ay hungkag sa pagiging makasarili,
makalupang pamumuhay, ang makalaman, at ang walang halaga?

Sa ating mga sarili, ang apat na salitang iyon ay hahatulan din tayo.  Kanilang hahatulan ng parehas
ang mga tao.  Subalit salamat sa Dios, ang Dios ang nagsulat ng apat na kakaibang salita sa Biblia.
At Kanyang inilagay ang mga ito sa pinuno ng iglesia ngayong gabi.  Ang apat na salitang iyon, na hindi
rin maipaliwang ng mga tao, apat na salita na isinulat ng kamay ng Dios sa isang kakaibang wika:  “Eli,
Eli, lama sabachthani.”  Mga salitang humihiwa din sa kadiliman.  Sila ay isinigaw ni Jesu Cristo.  Ang
ibig nilang sabihin:  “Dios Ko, Dios Ko, bakit Mo ako pinabayaan?”  Sila ay mga salitang
nangangahulugang sa pamamagitan ng biyaya inilagay ng Dios ang kasalanan ng Kanyang mga anak
sa Kanyang sariling Anak na si Jesu Cristo, upang sila ay matubos at patawarin sa kanilang mga
kasalanan. Sila ay mga salitang nagsasabi sa atin na si Jesu Cristo ay pinabayaan para sa atin upang
hindi tayo kailanman pabayaan ng Dios.  Ngayon ang iglesia ay nakatakas mula sa kahatulan ng Salita
dahil si Cristo ay hinatulan para sa kanila.  Ang Salita ng kahatulan ng Dios ay matutupad.
  
Nabasa natin na “nang gabing iyon, ay napatay si Belshasar na hari ng mga Caldeo, at tinanggap ni
Dario na taga-Media ang kaharian.”  Ang haring Belshasar, bagama’t isinulat ng Dios ang mga salita
ng kahatulan sa kanya at ipinadala ang Kanyang propetang si Daniel upang ipaliwanag ang mga iyon,
gayunman, ang haring ito ay hindi nagsisi.  Iyon ay nakakatakot.  Ang sulat-kamay ay nasa pader.
Mayroon siyang mga salita ng papuri kay Daniel.  Binigyan niya si Daniel ng dakilang papuri para sa
kakayahang magpaliwanag.  Kanyang ginantimpalaan si Daniel, naghandog siya kay Daniel ng lahat ng
uri ng makalupang yaman.  Subalit walang pagsisisi sa kanyang puso.

Sa Lumang Taon ng Gabing ito, ang huling gabi ng kanyang kaharian at ang huling gabi ng kanyang
buhay, nasumpungan siya ng gabing iyon na nag-aalay ng mga kaloob kay Daniel sa halip na alisan ng
laman ang kanyang mga kamay at pagsalikupin ito sa pananalangin sa Dios.  Nasumpungan siya sa
gitna ng isang libong maharlika, lahat ng dumalo sa kasiyahan ay nakahanay sa mamahaling damit,
lasing at napapalibutan ng yaman ng sanlibutan.  Suot nila ang kanilang sombrero ng kasiyahan at
kanilang mga bandera.  Ngunit hindi sila nakahanay sa harapan ng Dios na may pusong nagsisisi at
isang wasak na espiritu.  At ang hatol ng Dios ay sumakanila.

Mayroong maraming Belshasar.  Ang Dios ay nangungusap sa pagtunog ng orasan.  “Tao, ikaw ay
binilang Ko.  Ang iyong hininga ay nasa Aking kamay.  Ang iyong tanging layunin ay luwalhatiin Ako.
Malapit ka ng tatayo sa harapan Ko.”  Subalit hiwalay sa biyaya, ang tao ay hindi tatayo na may wasak
na puso, walang matinong pag-iisip sa buhay.  Hiwalay sa biyaya, ang tao ay susunggab lamang ng
higit pang makalupang mga bagay at tutugon, “Lakasan pa ninyo ang tugtugan, uminom pa ng marami,
hipan ang mga tambuli.”  Subalit mangyayari rin isang araw ang bawat tao ay tatayong hubad sa harap
ng mga kamay ng Dios.

Ano ang Salita ng Dios?  Lumabas kayo sa kanila, aking bayan.  Huwag kayong matakot.  Huwag
kayong manginig sa takot ngayong gabi sa harapan ng Salita ng Dios, bilang ito’y kagila-gilalas.
Sapagkat ang Salita ay Salita ng ating kaligtasan.  Kapag ang kahatulan ng Dios ay bumababa sa
mundo ng kasalanan, ang iglesia ay makatitingala at malalaman na ang kaharian ng ating Dios at ang
lahat nitong kapangyarihan kay Jesu Cristo ay parating.  Ang kaharian na itinayo sa dugo ng ating
Tagapagligtas na si Jesu Cristo kung saan tayo kabilang.  Sapagkat ang Kanyang Salita sa atin ay ito:
Ang Panginoong Dios na lubos na makapangyarihan ay naghahari.  At Siya ay maghahari magpakailan
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kailanman bilang Panginoon ng mga panginoon at Hari ng mga hari.  Ang mga kaharian ng sanlibutang
ito ay lilipas, subalit ang Kanyang kaharian ay mananatili.  Iyan ang salitang ipinadala sa iglesia sa
pagtatapos ng taon:  ang Kanyang kaharian ay mapagtagumpay.   Ang kahariang iyon ay ating
tinitingnan at nakikita natin itong papalapit.

 Ang oras ay mabilis na darating kapag ang Panginoong Jesu Cristo ay bababa at tayo ay dadalhin sa
Kanyang presensya na may malaking kagalakan.  Iyan ba ang kaharian na iyong hinahanap?  Kung
gayon ay pakinggan, sa pagtatapos nitong taon, ang apat na mga salita ng Dios:  “Narito, Ako’y mabilis
na pumaparito.”

Nawa ay tumugon ang ating mga buhay:  “Pumarito ka, Panginoong Jesus.”

_________________________________
 

Manalangin tayo.

Ama, sa pagtatapos nitong taon, dalangin namin na, bilang mga anak Mo, na kami ay tumingin ng may
nakatingalang mga ulo sa pananampalataya  at pag-asa sa pagparito ng aming Panginoong Jesu Cristo.
Alam namin na ang Iyong kaharian ay magpakailanman, na Ikaw ang Dios ng poot at kahatulan sa
kasalanan at ang Dios ng habag sa Panginoong Jesu Cristo.  Nawa ay tumingin kami sa Kanya at
mamuhay sa Kanya at maging handa, bilang mga anak, sa Kanyang pagpapakita.  Dalangin namin, sa
pangalan ni Jesus, Amen.


