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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mateo 24:12-13

“Ang Napakagulong Lipunan”

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Ano ang nangyari sa ating lipunan?   Ito ay naging masama ng walang anumang moralidad.  May
ginagamit na isang “batas ng tuntuning pangmoral” na ginagawang ang buhay sa kapitbahay ay ligtas
at parehong masaya.  May ilang mga pagpapahalaga na tila ang sumasang-ayon ang bawat isa para
sa ikabubuti ng lipunan.  Ngayon ang batas ng pag-uugali ay pinalitan ng kahit anomang pag-uugali
na sa palagay ng tao ay mabuti.   Ang resulta ay ang pagtaas ng karahasan at pagiging tanggap ng
imoralidad, at lubusang pagkawala ng disente at ligtas na pamumuhay.

 Sa mananampalataya, ang pag-uugaling ito ng ating lipunan ay isang tanda ng pagbabalik ni Cristo.
 Ito ang paunang babala sa atin ni Cristo sa talata na ating isasaalang-alang ngayon.  Kanyang hinulaan
ito sapagkat Siya ang may kontrol kahit ng pangyayaring ito upang dalhin ang Kanyang pangalawang
pagdating.   Sa Mateo 24:12, 13 mababasa:   “At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pagibig
ng marami ay lalamig. Datapuwa't ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas.”

Ang mga salitang ito ni Cristo ay nagtuturo sa atin na sa huling mga araw ay makakasumpong  tayo
ng napakagulong lipunan.   Ang tanda ng kaguluhan, sa ibang mga tanda, ay titindi sa kalakasan
habang papalit ang pagdating ni Cristo.  Makakakita tayo ng parami ng paraming karahasan at
imoralidad sa lipunan habang dumadaan ang panahon.

Ang mga araw ni Noe, bago ang Pagbaham ay mapanganib na mga panahon.  Ating mababasa sa
Genesis 6:11-13,  “At sumama ang lupa sa harap ng Dios, at ang lupa ay napuno ng karahasan.  At
tiningnan ng Dios ang lupa, at narito sumama;   sapagka't pinasama ng lahat ng tao ang kanilang
paglakad sa ibabaw ng lupa.  At sinabi ng Dios kay Noe, Ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa
harap ko;   sapagka't ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila;   at narito, sila'y aking lilipuling
kalakip ng lupa.”    Ito’y dahil sa kabulukan at karahasang matatagpuan sa lipunan sa panahong iyon
na nagpadala ang Dios ng kahatulan sa sanlibutan sa paraan ng Pagbaha.

Ngayon sinasabi ni Jesus sa Kanyang iglesia sa Mateo 24:37,  “At kung paano ang mga araw ni Noe,
gayon din naman ang pagparito ng Anak ng tao.”   Tulad sa natagpuang may imoralidad at karahasan
sa lipunan sa panahon ni Noe, gayon din ay mapupuno ng gayong kabulukan bago ang pangalawang
pagdating ni Jesu Cristo sa wakas ng panahon.

Ito ang tanda na tinutukoy ni Jesus sa Mateo 24:12 noong Kanyang sabihin,  “Ang katampalasanan ay
mananagana.”  Walang labis at walang kulang, ang katagang “katampalasanan” dito ay
nangangahulugang napakagulo.  Ang mga tao sa lipunan sa karamihan, bago ang pagdating ni Jesus,
ay sadyang iwawalang-bahala ang batas.  Ito ay hindi nangangahulugang ang mga bansang naghahari
sa daigdig sa wakas ng panahon ay hindi na magpapatupad ng mga batas upang mapanatili ang
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mabuting kaayusan sa lipunan.  Mayroon pa ring pagkakatulad ng batas at kaayusan sa lipunan.  Ang
kaguluhan ay hindi magtatagumpay.   Ang tinutukoy ni Jesus dito sa salitang   “napakagulo”   ay ang
mga batas ng mga bansang ito ay hindi tutuparin ng kanilang mga sarili sa pamantayan ng batas ng
Dios.   Hindi lamang ang mga tao sa lipunan ay mamumuhay na imoral at marahas, kundi ang mismong
mga batas ng lupain ay magiging laban sa batas ng Dios, ito ay ang, batas ng Sampung Utos, ang
batas sa moralidad, ang batas ng Dios na nananatili sa lahat ng mga panahon at sa lahat ng mga
lipunan at sa lahat ng mga kultura.   Ang lipunan, ayon kay Jesus, ay tatalikod mula sa batas na ito ng
Dios.  

Ngayon, upang ating maunawaan ito, kailangan nating maunawaan ang  gamit ng batas ng Dios.   Ang
kautusan ng Dios ay nangangahulugan ng pamamahala sa lahat ng tao – kasama nang mga patay ang
kaluluwa sa kasalanan at  gayon din ang mga buhay na ang kaluluwa.   Ang kautusan ng Dios ay
iniligay Niya upang pamunuan ang mga bansa ng sanlibutang ito at ang kanilang mga mamamayan.
 Ang batas sa moralidad na ito ay dapat panghawakan ng mga batas ng mga pamahalaan at mga
bansa.   Ang buong katungkulan ng  tao, ayon sa isinulat ni Solomon sa Eclesiastes 12, ay ang matakot
sa Dios at sundin ang Kanyang mga kautusan.  Habang papalapit na ang wakas ng panahon,
gayonman, ang hindi maka-Dios, ang di-mananampalatayang  tao  alinman ay hindi mamumuhay o
magnanais ng mamuhay ng naaayon sa mga batas ng Dios.  

Nagpaunang babala sa iglesia si apostol Pablo sa II Tim. 3:1-4,  “Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga
huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib.   Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin
sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa
mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, Walang katutubong pag-ibig, mga walang
paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa
mabuti, Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kay sa mga maibigin
sa Dios.”  Dahil dito, ang lipunan ay magiging marahas at imoral, tahasang lalapastanganin ang mga
kautusan ng Dios.

Mga kaibigan, ang mga araw na iyon ay nasa atin na.   Ang mga ito ay hindi mapapabuti, kundi ang
mga ito ay mas magiging higit na masama.  Mamahalin ng tao ang kanilang sarili kaysa sa Dios.
Paglilingkuran ng tao ang kanyang sarili at ang kanilang mga laman at mga kalayawan.  Ang mga lalaki
at babae ay mga mamumusong sa Dios;  gagamitin nila ang pangalan ng Dios sa walang kabuluhan.
Minsan mong pakinggan ang panunumpa at pagmumura na nangyayari.  Wala nang pagkatakot sa
Dios. 

Dahil may kalapastanganan sa Dios, mayroon din kalapastanganang ipinapakita sa mga magulang at
sa ibang nasa kapangyarihan.  Ang mga kabataang lalaki at babae ay nagre-rebelde laban sa mga
magulang na tila ito ay nagiging pangkaraniwan ng gawain.   Ang mga manggagawa ay nagre-rebelde
laban sa mga amo, nag-aaklas para sa mas maraming salapi.  Ang mga mamamayan ng bayan ay
nanghahamak at nang-uuyam doon sa namumuno sa kanila.  Mayroong patayan, panggagahasa,
pamamaril sa mga eskuwelahan, pagpapakamatay, mga lasing na maiingay na nag-aaway, kawalang
respeto sa pag-aari ng iba.  Ang mga tao ay wala nang pagpipigil sa sarili.  Nabubuhay sila sa
kalayawan.  Kailangan nila ng pagdiriwang.  Kailangan nilang medyo mabulag sa kakainom o tumikim
ng droga upang malango sa buhay.  Ang isang pagtitipon ay hindi maaaring maisagawa ng walang
alkohol.  Ang imoralidad ay nag-uumapaw. 

Ang kadalisayan ng pagtatalik na labas sa bigkis ng kasal;  kawalang katapatan sa pagtatalik na labas
sa bigkis ng kasal;   kalaswaan sa isang pindot lamang ng mouse.  Ang bawat uri ng kamunduhan sa
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seksuwalidad ay maaari.  Ang kailangan lang gawin ay hanapin ito.  Ang maka-mundong pakikipagtalik
na nahihiya man lang akong banggitin, ang mga ito ay nakapangingilabot.  Ang pagkamakasarili ay
napakataas.  Pagnanakaw, panloloko – ang ating lipunan ay sumasalamin sa lipunan sa panahon ni
Noe. 

At habang tumitindi ang paghilab sa panganganak, gayon din ang napakagulong lipunan ay titindi rin.
Ito’y mananagana.  Ito’y kahit saan.  Hindi man natin ito masyadong mararamdaman dahil ito ay
mangyayari ng dahan-dahan sa lahat ng mga salinlahi, subalit maaabot nito ng mabilis ang pagkalat
sa mga panahon.  Ang kalungkutan ng Dios sa bayan ng Juda ay nakatuon sa lipunan ngayon.  Sa
Isaias 5:20, 21: “Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama, at ng masama ay mabuti;   na
inaaring dilim ang liwanag, at liwanag ang dilim;   na inaaring mapait ang matamis, at matamis ang
mapait!   Sa aba nila na pantas sa kanilang sariling mga mata, at mabait sa kanilang sariling paningin!”
Ating nakikita ang kaparehong kasamaan ngayon.  Tinatawag ng tao ang masama na mabuti at ang
mabuti na masama.  Ang bawat uri ng pakikiapid ay mabuti.  Ang pagpapalaglag ng bata ay mabuti.
 Ang paglalasing ay mabuti.   Ang pagmumura ay katanggap-tanggap.   Ang pagdi-diborsyo ay mabuti.
 Ang muling pagpapakasal ay mabuti.   Ang lahat ay nangyayari ngayon sa ating lipunan ngayon, at
nagwawakas bilang mabuti.  

At paano naman ang tunay na mabuti?   Ang mga nabanggit ay kasamaan.   Umiwas mula sa
pakikipagtalik bago ang kasal?   Nakakatawa.   Maging maingat ka lang.   Magpunta sa iglesia sa
Linggo?   Walang nakakarinig.  Ingatan ang araw na itong banal sa Panginoon?   Bakit? 
Napakagandang araw ito para maglibang o maghanap-buhay.   Nag-uumapaw ang sobrang kaguluhan.
 Ang mga kautusan ng Dios ay isang bagay sa nagdaan.  Hindi lamang ito binabalewala ng
makasalanang sanlibutan,  kundi maraming kaanib ng iglesia hindi man lang masambit ang mga
kautusan ng Dios. 

Ang lahat ng ito sa lipunan ay tanda sa pagbabalik ni Cristo.   Habang nagpapatuloy ang panahon, kahit
pa ang tunay na iglesia ay nangangaral laban sa mga tandang ito, kahit pa ang tunay na iglesia ay
aktibong lumalaban laban sa gayong kasalanan, ang mga araw ay nagiging lalong mapanganib.  

Ang resulta nito sa katapusan ng gayong kaguluhan, ay ang panlalamig ng pag-ibig ng marami.
Pansinin kung paanong sinabi ni Jesus ito:   “Dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng
marami ay lalamig.”   Ang kaguluhan sa lipunan ay manganganak ng pagkawala ng pag-ibig ng marami.

Ang tanong ay, sino itong marami na ang pag-ibig ay manlalamig?  Eh, saan ba umiiral ang pag-ibig?
Sa iglesia, sa mga mananampalataya.   Ang iglesia ay binubuo nilang mga nagmamahal sa Dios.   Ang
mga mananampalatayang nagmamahal sa Dios at nagmamahal sa kapuwa.   Ang pagmamahal na
kanilang tinataglay ay may pananabik sa Dios at sa Kanyang pagtitipon.   Dahil sa pag-ibig na ito,
ibinibigay ng mananampalataya ang sarili sa pagsamba sa Dios.   Ito ang pagmamahal na dumarating
na may kaligtasan.  Ang Dios sa Kanyang pagmamahal para sa Kanyang bayan isinugo ang Kanyang
Anak upang mamatay para sa kanila.  Sa ganitong paraan, ang pagmamahal ng Dios ay dumanak sa
malayong lugar sa mga puso ng mga inililigtas ng Dios.  Ang pag-ibig ay lumalarawan sa iglesia ni
Jesus. 

Noong sabihin ni Jesus dito sa talatang 12 na ang pag-ibig ng marami ay manlalamig, tinutukoy Niya
ang iglesia at kanyang mga kaanib.  Subalit ang dapat nating maisip na sa loob ng iglesia ni Cristo sa
sanlibutang ito ay mayroon ding mga di-mananampalataya.   Ang mga di-mananampalatayang ito ay
inaangkin iniibig ni ang Dios at si Jesu Cristo.   Subalit ang pag-ibig na ito ay hindi tunay.   Kapag ang
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kanilang pag-ibig ay mailagay sa pagsubok, doon mapapatunayan na hindi nila tunay na mahal ng Dios,
kahit na sinasabi nilang iniibig nila.   Ang impluwensya ng kaguluhan sa lipunan sa pangkalahatan, itong
mga di-mananampalatayang kaanib ng iglesia ay walang pakialam na lumakad sa mga kaparaanan ng
Dios.   Ang pag-ibig na mayroon sila ay umaangkin na nagtataglay ng panlalamig.   Sila ay nasasadlak
sa mga tukso na nakapaligid sa kanila sa daigdig na ito.  Sila ay inilalayo mula sa Dios at sa iglesia
upang sumunod sa makasalanang sanlibutan.   Sila ay natutuksong palayo ng hindi maka-Dios at
maka-mundong pamumuhay, sa karumihan ng sanlibutan.  Ang kinakalabasan, sila ay sumusunod sa
sanlibutan sa mga pamamaraan nito. 

Sa iglesia, sinasabi ni Pablo kay Timoteo, ang  tao ay magiging maibigin sa kalayawan kaysa sa
pagmamahal sa Dios.  Sila ay magkakaroon ng anyong maka-Dios subalit itinatanggi ang kapangyarihan
nito.  Nagpapatuloy sila ng pagtawag sa kanilang sarili na mga Krisitiano.   Kanila pa rin ipipilit na
minamahal nila ang Dios at natatakot sila sa Dios.   Subalit kanilang itinatanggi ang kapangyarihan ng
kaligtasang ito ng kanilang mga pamumuhay.  Kanilang itatampok ang kanilang pag-ibig para sa Dios
subalit namumuhay naman na katulad ng makasalanang daigdig.   Ang itinatampok nilang pag-ibig sa
Dios ay manlalamig.   Maliit lamang, sa simula.   Subalit habang ang panahon ay nagdaraan, parami
ng parami.   At ang pagkawala ng kanilang pag-ibig sa Dios ay magre-resulta ng kaguluhan.   Ang mga
tao na tinatawag ang kanilang sarili na mga Kristiano ay susundin ang pagka-gahaman at ang layaw
ng pagnanasa at kamunduhan.   Sila ay magre-rebelde laban sa ina at ama.   Sila ay magre-rebelde
laban sa may-kapangyarihan sa paaralan, sa trabaho, sa iglesia, at sa Pamahalaan, at sa iba pa.   Ang
kanilang pagmamahal sa Dios ay mawawala.   At sila ay mawawalan ng pinag-iba sa
makasalanang-sanlibutan – kahit nagtataglay ng panlabas na pagpapakita ng anyo ng kabanalan.  

Ikaw na ay nagbabantay sa tandang ito na tumitindi sa ating lipunan?   Hindi tayo napapabilang ng mga
walang kinikilalang Dios na sanlibutang ito, hindi ba?   Sa kanila na nagbabantay at nakikipaglaban ng
malakas laban sa mga tukso ng magulong sanlibutan, ay may dakilang nagpapalakas-loob na ibinibigay
sa atin ni Jesus sa talatang 13: “Datapuwa't ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas.” 
Sa kabila ng bawat oposisyon, silang mga tunay na mananampalataya ay magtitiis hanggang sa wakas.
 Ito ay nakakapag-palakas ng loob sa mga banal ng Dios sa sanlibutan.

Muli, dapat nating bigyan-diin na mayroon tayong sa tandang ito na siyang  paghilab sa panganganak.
Hindi ito kaaya-ayang bagay sa kanila na kaunting mga mananampalataya na makita ang tungkol sa
kanila nagpatangay sa mga tukso at mga kasalanan ng sanlibutang ito.  Hindi ito kaaya-ayang makita
ang mga mahal sa buhay at mga kaibigan lumakad papalayo mula sa katotohanan at sa pag-ibig ng
Dios tungo sa kaguluhan na nakapalibot sa lipunan.   Ito ay masakit, lalo na kapag tinutuya nila tayo
at nagagalit sa atin dahil sa hindi natin pagsunod sa kanilang kasalanan.   Kapag tayo ay gumagawa
ng matibay na paninindigan laban sa kanilang kasalanan, tayo ay iniiwasan at pinagmamasdan na may
paglapastangan. 

Sa ganito ito inilalagay ni Jesus:   “....sa kanya na magtitiis...”   Pang-isahan.   Hindi Niya ito inilagay
sa maramihan – tayo na makapagtitiis.   Ang bawat mananampalataya ay dapat  titigan ng malapitan
ang kanyang sarili.   Ito ang hinihingi sa atin ni Jesus.   Ikaw ba ay makakasama sa magtitiis hanggang
wakas?   Ikaw  ba, o ako, ang magagawang madala sa pamamagitan ng sanlibutan at ng kanyang
kalayawan o ng ating pananampalataya, ay makapagtitiis? 

Hindi marami sa huling mga araw ang magagawang makapagtiis.   Sinabi ni Jesus sa atin sa talatang
22 ng Mateo 24 na   “Datapuwa't dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yaon.”    Ang
makapagtiis ay nangangahulugang manatiling nasa ilalim o ang tumayo sa kinatatayuan.  Ito ay
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katagang ginagamit sa pakikidigma.   Ang isang kawal ay darating sa paglusob ng kaaway.   Ang
sundalo kayang ito ay manatiling matapat at nananatili habang nilulusob?   Siya kaya ay manatili sa
kinakatayuan at hindi tatakas?   Siya kaya ay manataling matapat alang-alang sa dahilan ng kanyang
kinakatawan ng hindi nasisira at sumanib sa kaaway?  

Itinuturo sa atin ni Jesus na ang pag-ibig ng marami ay manlalamig.   Sila ang mga minsang sa kanilang
mga salinlahi, mga sundalong lumaban na nasa matataas na tungkulin ng iglesia’y nawalan ng sigasig.
 Kanilang iiwan ang labis na pananabik para alang-alang kay Jesu Cristo at ng katotohanan.   Sila ay
magpaparaya sa kasinungalingan at sa magulong pamumuhay.  Mayroon lamang kakaunti, silang mga
sundalo ni Jesu Cristo, na aatake at lalaban ng mabuting pakikipagpalaban ng pananampalataya.   Sila
ay gagawa ng paninindigan laban sa lahat ng karahasan at imoralidad ng lipunan.   Makikita nila ang
kanilang mga kaibigan, minsan mga malalapit na kaibigan na sapol ng sila ay matutong umibig at
magtiwala, ay tatalikod mula sa Dios at tatalikod mula sa kanila.  

Ang panahon ng kaguluhan ay nasa sanlibutan at lipunan.   Nagbabantay ba tayo?   Ang lahat ng ito
ay kailangang mangyari.   Subalit kung tayo ay magbabantay at uunawain sila, tayo ay makapagtitiis.
Tayo ay tinawag upang maging matapat at may lubos na pananampalataya.

Ayokong  mag-iwan ng kaisipan na kahit paano, tayo sa ating mga sarili, ay may lakas upang
makapagtiis.  Aking napagtanto na may ibang taong may likas na kakayahan kaysa sa iba upang
mag-isip sa kanilang sarili kaysa sa hayaang sila ang isipin ng mga kaibigan.   Aking napagtanto na may
ibang likas na matatapang at nagnanais na manindigan laban sa mga nagnanais sumama sa kasamaan
ng sanlibutan.   Subalit hindi nito matatanggap ang ganitong klase ng kalikasan upang makapagtiis. 
Nangangailangan ito ng pananampalataya.   Ang bawat isang piniling  tao ng Dios ay pinagkalooban
ng pananampalataya.   Hindi ito isang bagay na matatagpuan natin sa ating mga sarili.   Ito ay isang
bagay na ang Dios mismo ang mapagbiyayang  nagkaloob nito sa Kanyang bayang hinirang.   Ang
pananampalataya ay isang bagay na gawa ng Dios sa atin, sa ating mga puso sa bawat isang anak
Niya.   Ito ang pagpapala ng kaligtasan, isang bagay na nakamit ni Cristo para sa atin sa krus.

At kapag ang Dios ay naggawad sa atin ng kaloob na pananampalataya, sa gayon tayo ay iniugpong
kay Jesu Cristo mismo.   Ang Kanyang buhay ay nagiging ating buhay.   Atin Siyang nakikilala at
nagiging matapat sa Kanya.   Ating minamahal ang Tagapagligtas na ito at ating minamahal ang Dios
na nagsugo sa Kanya.  Ang pananampalatayang ito at pag-ibig ay dumarating upang magbunga sa
ating mga buhay.

Gaya ng resulta, ang anak ng Dios ay tumatakas tungo kay Cristo, at si Cristo ay nagbibigay sa kanya
ng lakas upang makapagtiis.   Binibigyan ni Cristo ang mananampalataya ng kalakasan upang madala
ito sa pakikipagdigma laban sa kasalanan.   Ating magagawa ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan
ni Cristo na Siyang nagpapalakas sa atin.

Ang pag-iingat at pagtitiis ay matatagpuan kapag  tayo ay patuloy sa ating pananalangin at sa Salita
ng Dios.  Doon, sa Salita ng Dios, ang kalakasan ay matatagpuan upang makapagtiis.   At ang
kalakasan ay sapat upang makapagtiis hanggang sa wakas.

Marami sa mga binanal ng Dios ay mamamatay bago ang kawakasan ng panahon.   Hindi ibig sabihin
sa tinutukoy ni Jesus na ang kalakasan ay kailangan upang makapagtiis tayo sa kawakasan ng
panahon.  Tayo ay tinawag lamang sa ating pamumuhay upang makapagtiis hanggang sa dumating
si Cristo na mamatay para sa bawat isa sa atin.   Ito ang dulo na tikutukoy ni Jesus sa talatang 13 –
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ang kawakasan ng ating maka-mundong pamumuhay.   Silang makapagtitiis hanggang sa wakas ay
maliligtas. 

Hindi, sa ang ating pagtitiis ay makapagliligtas sa atin.   Si Cristo ang nagliligtas sa atin.   Ginawa Niya
ito sa dalawang kaparaanan.   Silang makapagtitiis ay maliligtas mula sa kaguluhan ng lipunan.   Sila
ay maiingatan.  Tayo ay pinalaya ni Cristo mula sa hapdi at nakakatuksong panghihikayat ng
sanlibutang ito ng kasalanan.   Tayo ay Kanyang pananatilihin sa ating pagtitiis.  Subalit may higit pa
din sa kaligtasang ito.   Sa kamatayan, gagawin din ni Cristo na iligtas tayo mula sa pagkawasak ng
makasalanang lipunan na nasa ilalim ng Kanyang kaparusahan.   At ibibigay Niya sa atin ang makalangit
na kaligtasan na naghihintay sa mga matapat.

Ating maririnig  si Cristo na nagsasabing:   “Ikaw ay naging matapat.   Pumasok ka kagalakan ng Aking
pamamahinga.”   Iyan ay pangako.   Ipinapangako iyan ni Cristo sa mga mananampalataya.   Sinasabi
Niya sa kanila, “ Ikaw ay maliligtas.   Huwag kang mangamba.   Akin kang iingatan.   Magbantay ka
lang at magtiis.”  Isang napaka-dakilang pangako ito sa atin kapag ang lipunan sa kanyang sarili ay
lumaban sa atin.  Makakapagtiis tayo.   At kapag bumabalik na si Cristo, tayo ay maliligtas.

____________________________________

Tayo’y manalangin.

Ama namin sa langit, nagpapasalamat kami sa Iyo na pinagkalooban Mo kami ng salita ng babala at
hinayaan mong ang Espiritu Santo ng aming nabuhay na Panginoon ng sa gayon ay aming marinig ang
babala at maihanda ang aming mga sarili sa pagbabalik ni Jesu Cristo sa mga ulap ng kaluwalhatian.
 Nalalaman namin ang aming mga kasalanan.   Nalalaman namin ang mga tukso ng sanlibutan na
nakapaligid sa amin.   Ama, bigyan Mo kami ng kalakasan kay Cristo na magtiis upang kami ay hindi
lumakad ayon sa kaguluhan ng makasalanang lipunan.   Patuloy kaming  gabayan.   Patawarin kami
kung saan kami bumagsak.   Bigyan kami ng kalakasan na madala ito.   Aming dalangin ang mga bagay
na ito alang-alang kay Jesus, Amen.


