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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Daniel 8:23-25 

“Ang Kapayapaan ay Wawasak sa Marami”

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Ating pag-aaralan ngayon ang Salita ng Dios patungkol sa Anticristo.  Ating nang nasuri ang Biblikal na
patunay na nagdadala sa atin na maniwala na sa wakas ng panahon isang dakilang pangdaigdigang
kapangyarihan ay susulong at maghahari sa buong sanlibutan.   Atin naring nasuri ang Biblikal na
patunay tungkol sa relihiyon ng kalaban ng Kristianong kaharian.  Ating natutuhan ang taong
makasalanan, ang anak ng kapahamakan, ang makasalanan, ang bulaang propeta – lahat ng biblikal
na katawagan na tumutukoy sa mismong Anticristo.  Ang Anticristo ay ang magiging lider relihiyon ng
kalaban ng Kristianong pangdaigdigang kapangyarihan.  Siya ay lilitaw mula sa Kanluraning Kristianismo
at aangkining siya ang tunay na kinatawan ng kristiano.  Subalit ang uri ng kanyang kristianismo ay
huwad na kristianismo – ginawang idolong-dios ng Kristianismo sa kanyang sarili at isang huwad na
Cristo.

Sa ating palatuntunan ngayon, ating isasaalang-alang kung paanong ang kalaban ng Kristianong
pangdaigdigang kapangyarihan ay magiging matagumpay sa paghimok na mapag-isa ang sanlibutan,
o ang kanyang kapamaraanang gagamitin upang pag-kaisahin ang bawat isa.  Ito ang nakita ni Daniel
sa kanyang pangitain sa kapitulong 8:23-25.  Ating mababasa:  “At sa huling panahon ng kanilang
kaharian, pagka ang mananalangsang ay nagsidating sa kapuspusan, isang hari ay babangon na may
mabagsik na pagmumukha, at nakaunawa ng malabong salita.  At ang kaniyang kapangyarihan ay
magiging dakila, nguni't hindi sa pamamagitan ng kaniyang sariling kapangyarihan; at siya'y lilipol na
kamanghamangha, at giginhawa, at gagawa ng kaniyang maibigan; at kaniyang lilipulin ang mga
makapangyarihan at ang banal na bayan.  At sa kaniyang paraan ay kaniyang palulusugin ang
pagdaraya sa kaniyang kamay; at siya'y magmamalaki ng kaniyang loob, at sa kanilang ikatitiwasay ay
papatay ng marami: siya'y tatayo rin laban sa prinsipe ng mga prinsipe; nguni't siya'y mabubuwal hindi
ng kamay.” 

Ang mga talatang ito na ating isasaalang-alang ay bahagi sa mga nakitang pangitain ni Daniel habang
siya ay nasa palasyo ng Chislu sa panahon ng ika-tatlong taong paghahari ni Belsasar, ang huling hari
ng imperyong Babilonia.  Sa mga naunang talata ng kapitulong ito itinala ni Daniel para sa atin ang
kanyang pangitain ng dakilang kambing na mula rito ay nanggaling ang maliit na sungay na
dumadakilang totoo.  Ang mga talatan na ating isinaalang-alang ngayon ay mga paliwanag sa
kahulugan ng pangitaing iyon – isang paliwanag na binigay kay Daniel ng anghel na si Gabriel sa
mismong pangitain.  

Hindi natin nilalayon, gayonman, na ipaliwanag ang mga detalye ng sumisimbolo sa kambing na may
mga sungay na tumutubo mula sa kanyang ulo.  Sapat ng sabihin na ang tinutukoy na kambing ay ang
imperyo ng Gresya.  Ang sungay na dumadakilang totoo ay isa sa mga huling  hari ng imperyong ito,
isang haring pinangalanang Antiuchus Epiphanes.  Ang mga talatang ating isasaalang-alang ay
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nagpapaliwanag ang ginawa ni Antiuchus Epiphanes.  Hindi tayo interesado, gayonman, kung ano ang
kanyang personal na ginawa.  Ang ating interes ay ang katotohanan na si Antiuchus Epiphanes ay isang
uri sa Lumang Tipan, isang larawan, na pumupunto sa isang partikular na gagamitin ng Anticristo upang
itayo ang kanyang kaharian sa wakas ng panahon.

Patungkol naman sa Anticristo, hinulaan ni Daniel sa 8:32 at 24a:  “At sa huling panahon ng kanilang
kaharian, pagka ang mananalangsang ay nagsidating sa kapuspusan, isang hari ay babangon na may
mabagsik na pagmumukha, at nakaunawa ng malabong salita.  At ang kaniyang kapangyarihan ay
magiging dakila, nguni't hindi sa pamamagitan ng kaniyang sariling kapangyarihan.”  Sa wakas ng
panahon, kapag ang mananalangsang ng sanlibutang ito ay nagkaroon na ng lubos na kapangyarihan,
isang lalaki na may makapangyarihang impluwensya ay lilitaw.  Siya ay inilalarawan sa mga talatang
ito bilang isang taong may “mabagsik na pagmumukha.”  Walang labis at kulang, ating nabasa na siya
ay may matapang na mukha.  Ang ibig sabihin nito na ang lider ng kalaban ng Kristiano sa
pangdaigdigang kapangayrihan ay isang lalaki na may matinding kumpiyansa at matinding pagnanais.
Sa talatang 25 ating mababasa na “siya'y magmamalaki ng kaniyang sarili.”  Siya ay mapapaniwala na
siya at ang kanyang kaharian ay may mga kasagutan sa mga suliranin ng sanlibutang ito.  Siya ay
matapang na maninindigan sa harap ng buong sanlibutan at magpapamalas ng isang tiyak na
paniniwala.  Aakitin niya ang maraming tao sa pamamagitan ng kanyang sigasig at karisma na
magtiwala sa kanya at umasa sa kanya.

At higit pa, ating mababasa, siya ay makakaunawa ng madidilim na mga pangungusap.  Walang labis
at kulang, ating mababasa na ang ulong ito ng sanlibutan ay bihasa sa pagiging tuso.  Siya ay may
pang-unawa kung paano gumamit ng katusuhan upang makuha kung anong ninanais niya.  Ibig sabihin
nito, una sa lahat, bilang pulitiko siya ay nakakatalastas.  Mauunawaan niya kung ano ang mga
pagmumulan ng galit sa isang banda at kung ano ang makakasiya ng mga tao sa ibang banda.  

Ang maging tuso ay nangangahulugang, pangalawa, na magagawa niyang maging mailap at marahil
kahit pa ang maging malabo sa ilang delikadong sitwasyon.  Siya ay magiging isang tunay na pulitiko!
Siya ay magkakaroon ng malalim na kaunawaan kung ano ang sanhi ng sanlibutan at ng ibang mga tao
ng sanlibutang ito ang umutang.  Siya ay magiging bihasa na hagurin ang kanilang mga
pagkamakasarili magawa niya ang naisin.

Bilang resulta, ang kanyang kapangyarihan, sinabi sa atin sa talatang 24, ay magiging
makapangyarihan.  Hindi ito pag-uulit ng mga salita.  Ang kasabihang ito ay nagbibigay-alam sa atin
na ang kanyang kapangyarihan ay magiging matatag, ito ay magiging matibay.  Ang kataga sa salitang
Hebreo dito ay tumutukoy sa isang matandang puno na inugatan na sa lupa at nakatindig ng matibay
laban sa hangin at panahon.  Ang kaharian na lilitaw sa huling mga panahon ay matutulad sa isang
puno.  Ito ay tatayo ng matibay at hindi matitinag.  Ito ay mananayo laban sa mga pagpuna at paninira
laban sa kanya.  Tayo ay pinagwikaan sa huli, sa talatang 24, na ito ay uunlad sa kanasayan, ito ay,
upang matapos ang kanyang mga layunin. 

Ang kahariang ito ay magiging isa na may malaking kasaganaan at kakayahan.  Ito’y kapuna-puna na,
kahit dito, ating natutuhan kung ano ang itinuturo sa atin ng Biblia kahit saan.  Ating nabasa sa
pasimula ng talatang 24, “At ang kaniyang kapangyarihan ay magiging dakila, nguni't hindi sa
pamamagitan ng kaniyang sariling kapangyarihan.”  Ang kapangyarihan ng kaharian ng Anticristo ay
hindi ayon sa kanyang sariling lakas.  Ito ay kapangyarihan ni Satanas mismo na tumitindig sa likod ng
kahariang ito na, ginagawang makapangyarihan ito sa kung ano ito.  Ito ay katuparan sa II Mga Taga-
Tesalonica 2 at Apocalipsis 12 at 13.
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Bilang resulta sa lahat ng ito, ang kaharian ng kalaban ng Kristiano ay ang gayong kapayapaan.  Ito
ang ating natutuhan sa talatang 25: kapayapaan. Oo.  Nakamamanghang kapayapaan.  Sino ang ayaw
ng kapayapaan sa mundo?  Ito ay pagnanais ng halos bawat mamamayan ng ating bayan.  Paano tayo
magtatamo ng gayong kapayapaan ay isang usaping pinagtatalunan.  Subalit lahat tayo ay gusto ng
kapayapaan.  Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at dahil sa kanyang katusuhan, ang kaharian
ng kumakalaban sa kristiano ay matatapos ng eksakto: pangdaigdigang kapayapaan.

Sa katunayan, ang talagang uri ng kapayapaan na sinalita dito sa talatang ito ay ang kaginhawahan,
kasagaanan, at kasiguraduhan.  Ang sanlibutan ay masisiyahan sa makamundong kaunlaran sa ilalim
ng pamumuno ng Anticristo.  Ang sanlibutan ay makakaramdam ng kasiguruhan, iyon ay maiingatan
mula sa digmaan, kalamidad, at karamdaman.  Ang lahat ng ito ang magiging dahilan upang kaharian
ng Anticristo ay maging napaka-kaaya-ayang lugar upang mabuhay.  Sino ang ayaw ng ganitong mga
bagay na mangyari?  Ang buong sanlibutan ay magugustuhan ang lahat ng ito.  Kahit tayo ay
masisiyahan lahat dito.

Ang problema, ang tunay na Kristianismo ay hindi magiging lapat sa balak ng mga bagay sa kahariang
ito.  Ang nararapat na pagsamba sa tunay na Dios at sa tunay na Tagapagligtas na si Jesu Cristo ay
ipagbabawal.  Ang tunay na Kristianismo ay makikilala bilang “radical” o makabagong Kristianismo.

Ang tanong ay nananatili, gayonman, ano ang matatapos ng kapayapaang ito sa ating teksto?
Isaalang-alang natin ang mga tanda ng pangalawang pagdating ni Cristo.  Ang mga likas na kalamidad
ay palaging naglalarawan ng ating sanlibutan.  Ang kaharian ng kumakalaban sa kristiano ay gagawa
ng pangako sa lahat ng mga tao at mga lupain ng sanlibutang ito na siya ay may kakayahan madaig
ang gayong mga kalamidad.  Ipagyayabang nito ang kakayahang teknolohiya upang mapigilan ang
maraming sa mga kalamidad na ito na mangyari.  At, kung ang ilan ay mangyari, ang tao ay may
kasiguruhan sa katotohanan, sapagkat siya ay nabibilang sa pandaigdigang kaharian ng tao, ang lunas
at tulong ay nand’yan sa ilang sandali lamang.

Paano naman ang mga digmaan?  Sino ang maglalakas-loob na gumawang digmain ang kapayapaan?
Ang lahat ng digmaan ay titigil sa pag-iral, dahil ang lahat ng mga bansa ay sasailalim sa pamumuno
ng isang dakilang pangdaigdigang kapangyarihan.  Kung ang isang bansa ay magbabanta ng digmaan
laban sa Hayop, ang bansang iyon ay biglaang hahagupitin upang sumuko.  Paano naman ang
pagkakahati sa lahi at kultura?  Magkakaroon ng mga batas, at ang kapangyarihang ipatupad ang
gayong mga batas, laban sa gayong mga pagkakahati at alitan.  Ang pagkakahati sa relihiyon?  Ang
lahat ng mga hindi aayon sa mga batas na namamahala sa lahat ng relihiyon ay ipagbabawal.  Sakit
at karamdaman?  Magkakaroon ng maraming mananaliksik at mga doktor at health-care o
pagbibigay-kalinga na tutulong at aalalay sa paglupig sa sakit o, kahit paano, magawang magamot ito.
At ang health-care ay magagamit sa buong sanlibutan.

Sa madaling salita, ang bawat bagay na nagdudulot ng pagkakahati-hati at kahirapan sa nakaraan, na
nagiging hadlang sa pagkakaisa ng sanlibutan, ay madadaig.  Ang sanlibutan ay magiging mapayapa.
Magkakaroon ng kaunlaran, kapayapaan at seguridad.  Lahat ng mga tanda na nagbabadya sa
pagbabalik ni Cristo ay gagamitin ng Dios, una sa lahat, upang lumitaw ang kumakalaban sa kristianong
kapangyarihan ng sanlibutan. 

Ang talatang ito sa Daniel, siyempre, ay nagsasabi sa atin ng marami tungkol sa kahariang
kumakalaban sa kristiano.  Oo, ang Anticristo mismo ay magiging taong bihasa sa pagiging tuso.  Oo,
alam niya kung ano ang tamang ugaliin sa mdamdaming sitwasyon.  Siya ay magiging mapuwersa at
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mautak din sa kanyang pakikipagkapwa-bansa.  Subalit ang talatang 25 ay nagpapaliwanag sa kabuuan
nito.  Sa talatang ito ating nalaman ang pinagmumulan kung saan ang kaharian ng kumakalaban sa
kristiano ay magagawang impluwensyahan at himukin ang sanlibutan na sumunod sa kanyang
ninanasang kapayapaan.  Sinasabi sa atin ng King James Version na Biblia,  “At sa kaniyang paraan ay
kaniyang palulusugin ang pagdaraya sa kaniyang kamay.”  Ngayon, ito ay sinaunang salita na at
mahirap sa atin na unawain.  Kung gagawin ang wikang ito sa simpleng kataga, ating mababasa:  “Sa
kanyang kahinahunan, siya ay magdudulot ng pandaraya upang umunlad.”  Sa ilalim ng pamamahalang
Anticristo, ang pandaraya ay sasagana.  Ang pulitika ng kahariang ito ay uunlad, yayabong, dahil sa
pamamaraan ng pandaraya ng Anticristo.

Ngayon, hindi ito bagong bagay sa pulitika ngayon.  Ang nakikita nating, mga tao, sa panlabas, ay hindi
palaging ito rin ang nangyayari sa loob ng pamahalaan.  Ang mga pulitiko ngayon ay naging mas bulok.
Ipinagmamalaki ng mga opsiyal ng Pamahalaan na sila ay “Kristiano” sa kanilang pamumuhay.
Gayonman, sa kanilang mga pagpapasya na nakakaapekto sa ating bansa, gumagamit sila ng
pandaraya at lihim na pagtataksil upang ipagbawal ang Kristianismo sa pampublikong buhay, habang
itinataguyod ang huwad na relihiyon ng sanlibutan.  Ang pangdaigdigang kaharian ng kumakalaban sa
kristiano ay hihikayatin ang mga tao ng sanlibutang ito na sumunod sa kanila, dahil siya ay magiging
magaling sa pandaraya.  Siya ay magiging mahinahon, bihasa, tuso, sa pagdudulot ng pandaraya upang
umunlad.

Mahinahon.  Ngayon, ito ang akmang salita upang ilarawan ang diplomasya ng Anticristo.  Narito ang
ating sariling kahulugan ng salitang ito:  “1. Pagiging tuso sa pamamahala sa kapakanan.  2. Bihasa
sa paggamit ng mga kayamanan.  3. Maingat sa panganib o pakikipagsapalaran.”  Ang Anticristo ay
magiging tuso.  Malalaman niya kung paano manipulahin ang sistema at ang mga tao.  Siya ay
magiging bihasa, sa paggamit ng mga kayamanan, sa pulitika at maging sa relihiyon, na nasa dulo ng
kanyang mga daliri.  Malalaman niya kung kailan dapat isagawa ang pag-iingat, kapag mayroong
panganib o pakikipagsapalaran na malantad.  Ang Pamahalaang ito ay magiging mahusay.  Ito ang
sigurado.  Isang bihasa.  

Atin ng nakita kung paano ang Pamahalaan ngayon ay minamanipula ang mga tao at mga bansa at
mga relihiyon.  Napaka-relihiyosong sabihin na ang Kristianismo at Islam at Budismo at Confucianism
ay naghahanap lahat ng pare-parehong bagay.  Sila ay may iisang pangunahing pananampalataya sa
kanilang mga relihiyon – mahalin ang kapatid, gumawa ng mabuti sa iba kung paanong nais mong
gawin din nila sa iyo.  Ang lahat ng tao, lahat ng mga bansa, lahat ng mga relihiyon ay maaaring
magkaisa sa layuning ito, tama?  Tulungan ang kaawa-awa, pakainin ang nagugutom, kalingain ang
mahihirap, aliwin ang nagdadalamhati, bigkisan ang mga wasak na damdamin.  Ito ang pangunahin
sa lahatn ng relihiyon.  Ito ang hangad ng kahit mga walang relihiyon.  Hindi ba tayo pwedeng na
magkasundo?  Dapat ba walang pagkakapatiran sa lahat ng tao?  Ito ay mukhang relihiyoso.  Ito ay
mukhang mabuti.  Ito ay “mahinahong” salita.  Subalit ito ay puno ng pandaraya.

Sapagkat, iyong makikita, ang lahat ng kabutihang ito para sa tao ay hindi paglilingkod sa tunay na
Dios sa kalangitan at sa lupa.  Ito ay paglilingkod sa tao.  Ito ay walang kinalaman sa kaharian ng
langit.  Ang sangkot lamang dito ay ang kahariang pantao dito sa mundo.  Walang sinasabi na
nakapangingilabot na kasalanan ng lahi ng sangkatauhan na nagpalayo sa atin mula sa Dios.  Wala
itong sinasabi tungkol sa tanging daan ng kalayaan mula sa kasalanan sa pamamagitan ng krus ni Jesu
Cristo lamang.  Ang layunin ng kumakalaban sa kristiano ay isang makamundong layunin.
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At narito ang pandaraya sa lahat ng ito.  Ang pagkakapatirang ito ng tao ay dapat umiral sa ilalim ng
pamumuno at pandidikta ng pangdaigdigang kumakalaban sa kristianong kapangyarihan.  Labanan ang
Hayop, at ikaw ay hindi magiging bahagi ng pagkakapatiran ng lahat ng tao.  Huwag mong gawin ang
sinasabi niya na gawin mo, at ikaw ay kamumuhian at lalayuan ng lipunan.

Dito pumapasok ang ibang pamamaraan ng Anticristo na gagamitin upang isulong ang kanyang
kaharian sa sanlibutang ito.  Ang pagkawasak.  Kanyang wawasakin ng napakahusay, tayo ay sinabihan
sa talatang 24 sa paksa na ating isinaalang-alang.  Sa paraan ng kapayapaan, o sa pangalan ng
kapayapaan, kanyang sisirain ang marami.  Ganito ang sabi sa atin sa talatang 25. Alang-alang sa
kapayapaan, ang bansang ito ay dapat mawasak.  Alang-alang sa kapayapaan, ang bayang iyon ay
dapat mawasak.  Alang-alang sa kapayapaan, ang pangdaigdigang kapangyarihan ng kumalakaban sa
kristiano ay wawasakin ang marami sa sanlibutang ito.

Subalit kanyang wawasakin ito ng napakahusay.  Ibig sabihin nito, sa ibang paraan, magpapkita ang
Anticristo ng isang kamangha-manghang pagwasak.  Hindi ibig sabihin, siyempre, na sa ibang paraan
gagawin ng Anticristo ang pagwasak na napakagaling sa kanila na sasailalim dito, o kahit sa kanila na
sumasaksi dito.  Ito ay tumutukoy lamang sa katotohanan na ang paraan na kanyang gagamitin upang
sumira ay magtatamo ng pagkamangha sa kanila na makakaranas o makakasaksi nito.  Sila ay titindig
na may magkahalong paggalang at takot sa kapangyarihan ng Anticristo.  Kanilang katatakutan ang
kaharian na namumuno sa kanila.  Sila ay matatakot na tumayo na kumakalaban sa kahariang ito.

Hindi nito ibig sabihin na ang kaharian ng kumakalaban sa kristiano ay magiging malupit.  Hindi lalabas
na ang pinuno ng kahariang ito ay mabagsik at hindi makatuwiran.  Sa paraan ng pandaraya kanyang
mahihikayat ang mga mamamayan ng kanyang imperyo na ang kanyang mga pinarusahan at winasak
ay nararapat sa ganitong pag-trato.  Sila ang may gusto nito.  Ang kanyang diplomasya, inyong
matatandaan, ay magiging tuso.  Siya ay magiging magaling sa ganito.

Sa ilalim ng pamamahalang ito ng Anticristo, ang kapighatian ng tunay na iglesia ni Jesu Cristo ay
magaganap.  Ating nabasa sa ating paksa:  sa talatang 24, sa bandang hulihan:  “At kaniyang lilipulin
ang mga makapangyarihan at ang banal na bayan.”  Ang katagang “makapangyarihan” ay katumbas
ng salitang ginamit sa pasimula ng talatang ito.  Ito ay nangangahulugang “matatag.”  Magkakaroon
sa kaharian ng Anticristo ng maninindigang matatag sa kanilang pananampalataya, sa kabila ng
pangungutya, sa kabila ng paghamak, sa mga natitirang Kristianong iglesia.  Sila ay maninindigang
matatag sa kanilang pananampalataya at sa paghahangad ng makalangit na kaharian ni Cristo.  Ang
mga ito ay ang mga banal, silang mga tunay na pinapaging-banal sa dugo ni Jesu Cristo, silang mga
naghandog para sa laban ng Dios at ng Cristo ng Kasulatan.

Sinabi sa atin sa talatang 25 ng siping ito na ang kaharian ng Anticristo ay magiging “Siya'y tatayo rin
laban sa Prinsipe ng mga prinsipe.”  Ito ay tatayo laban kay Jesu Cristo mismo.  Kanyang
lalapastanganin ang Prinsipe ng Dios, na Siyang nakaupo sa Kanyang kanan sa mga kalangitan.  At
magpapahayag ng kanyang sarling cristo, na hindi prinsipe, kundi siyang, sa totoo, isang lingkod sa
kagustuhan ng tao.  Ang makapangyarihan at banal na bayan na sumunod sa dakilang Prinsipe ng
kalangitan at ng lupa ay dapat ipahamak.  Kailangan nilang sigawan.  Kailangan nilang wasakin.  Atin
itong isasaalang-alang ng higit pa sa susunod na palatuntunan.  Sa pamamagitan ng mahinahong
pandaraya, ang kaharian ng kumakalaban sa kristiano ay magpapahayag ng kapayapaan samantalang
ang totoo ito ay kaharian ng pagkawasak.
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Sinabi ni Jesus sa atin na silang gumagamit ng patalim ay mapapawi rin sa pamamagitan ng patalim.
Ang kaharian ng Anticristo ay isang kaharian ng tao.  Ang kanyang bilang ay 666.  Ibig sabihin na ang
kahariang ito ay hindi mararating ang kanyang kalubusan.  Hindi nito magagawa.  Ito ay kaharian ng
kasalanan.  At ang kasalanan ay hindi magpapatuloy ng matagal.  Ito’y kung bakit sinabi sa atin,
tungkol sa kaharian ng kumakalaban sa kristiano sa huling bahagi ng talatang 25,  “Nguni't siya'y
mabubuwal hindi ng kamay.” 

Kapag si Cristo ay bumalik nang muli, Kanyang sisirain ang kahariang ito.  Sinabi sa atin ng II Mga
Taga-Tesalonica 2:8 na ang Anticristo ay lilipulin sa pamamagitan ng bibig ng Espiritu ni Cristo at
wawasakin na may kaningningan ng pangalawang pagdating ni Cristo.  Ang kamay ng Dios ang
wawasak sa kahariang ito.  Ang pagkawasak ng kahariang ito ng tao, samakatuwid, ay isang banal na
pagkawasak, isang pagkawasak na walang kamay ng tao.

Tulad sa mga araw ni Noe, ang mga di-sumampalataya ay magkakainan at mag-iinuman,
nagsisipag-asawa at mangag-aasawa.  Siya ay patuloy sa pagdadala ng karaniwang gawin.  At ang Dios
ay darating na may biglang pagkawasak.

Ang mga huling araw ay nasa atin.  Sino ang nasa panig ng Panginoon?  Manindigang matatag at
huwag matakot.  Ang kaharian ay sa Dios, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian magpakailanman.

____________________________________

Tayo’y manalangin.

Kami ay nagpapasalamat po sa Inyo, Ama namin sa langit, sa Iyo po ang kaharian, ang kapangyarihan,
at ang kaluwalhatian magpakailanman.  Ikaw po ay naghahari sa mga kalangitan.  At Kayo po ang
pinamumulan ng lahat ng mga pangyayari na nagaganap sa sanlibutang ito upang si Jesu Cristo ay
dumating muli sa wakas ng panahon.  Ama, loobin mo na kami ay pagpalain at panatilihin kami sa Inyo
pong salita upang kami ay maghintay sa pagdating na iyon ng aming Tagapagligtas na si Jesu Cristo.
Loobin po Ninyo na igawad sa amin ang kalakasan upang makatindig sa huling mga araw na ito.
Alang-alang kay Jesus kami dumadalangin, Amen.


