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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

I Timoteo 6:11-12

“Lumaban ng Mabuting Pakikipaglaban”

ni Rev. Carl Haak

Ang ating mensahe ngayon ay hinango mula sa Salita ng Dios sa 1 Timoteo 6:11, 12.  Dito ay ating
mababasa, “Datapuwa't ikaw, Oh tao, ng Dios, tumakas ka sa mga bagay na ito, at sumunod ka sa
katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan.  Makipagbaka ka ng
mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y
tinawag ka, at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi.”

Ang mga ito ay pananalita ni Pablo sa kanyang nakababatang kaibigan at kapwa ministro na si Timoteo,
mga pananalita masidhing pagtuon, malalim na malasakit, at mainit na pagmamahal.  “Timoteo,
makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya.”  Sila ay kinausap ng isang dakilang
mandirigma ng pananampalataya, si apostol Pablo, na siyang dakilang mandirigma.  Sasabihin niya kay
Timoteo sa kanyang pangalawang sulat sa kabanatang 4, “Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka,
natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya.”  Ang buong buhay ni Pablo mula sa
daan ng Damasco ay tungkol sa pananatili sa pananampalataya.  At nagagawa niyang lumaban sa labang
ito ng pananampalataya dahil siya ay may kapayapaan kasama ang Dios.

Sa pagsusulat ngayon sa kanyang minamahal na si Timoteo, ang may karanasang mandirigma na si Pablo
ay nagsasabi, “Timoteo, ang buhay Cristiano ay isang labanan ng pananampalataya.  Hindi ito mahalaga,
Timoteo, kung ang iyong buhay ay nakakatamo ng kasaganaan, impluwensya, kapangyarihan, kaligayahan.
Subalit ito ay mahalaga, Timoteo:  magsikap palaging mabuhay sa pananampalataya, ang
pananampalatayang kaisa ni Cristo.  At manghawakan ng mabuti sa Kanyang katotohanan sa iyong puso.”

Alisin natin ngayon ang ating pagkatao mula kina Pablo at Timoteo at mula sa bawat pangyayari kung saan
ang banal na Kasulatan ay unang naisulat sa 1 Timoteo 6, naniniwala tayo ngayon na ang Kasulatang ito
ay naisulat para sa atin kung saan ang katapusan ng daigdig ay malapit na.  Para kay Pablo at gayon din
kay Timoteo, “Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman natin.”
Ang bawat isa sa atin, ngayon, at lalo na sa iyo na mga kabataang lalaki at mga asawang lalaki at mga ulo
ng sambahayan, ang bawat isa sa atin ay tinawag upang lumaban ng mabuting pakikipaglaban ng
pananampalataya.  Ating pakinggan ang mga salitang ito mula sa Dios.

Ating tingnan muna dapat ang unang talata na aking nabasa (v.11) bilang kinakailangang paghahanda para
sa pakikipaglaban ng mabuting laban ng pananampalataya.  Makakalaban lamang tayo kung tayo ay tatakas
muna at susunod sa katuwiran, kabanalan, pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan.  Kapag ang
dalawang bagay lamang na ito ay naging totoo sa atin doon lang tayo makakalaban ng mabuting
pakikipaglaban sa pananampalataya.  Pinapatungkulan tayo ng apostol bilang “tao ng Dios,” at ang
pagpapatungkol na ito ay nagbibigay-diin sa kaibahan ng biyaya ng Dios na ginawa at kung ano ang nagawa
sa atin ng Dios sa Kanyang biyaya.  Tayo ay nilikha, sa pamamagitan ng biyaya, na maging mga kalalakihan
ng Dios, mga kababaihan ng Dios, mga anak ng Dios.
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Sa Lumang Tipan ang titulong “Tao ng Dios” ay ginamit upang atasan ang isang tao na ibinukod sa
pamamagitan ng Dios upang gawin ang gawain ng Dios sa lupa, tulad ng pagkatawag kay Moises na “ang
tao ng Dios.”  Sa Bagong Tipan ang salitang ito na “tao ng Dios” ay ginamit upang ilarawan ang
mananampalataya.  Minsan pa, sa II Timoteo 3:16, kung saan ating mababasa, “Ang lahat ng mga
kasulatan na kinasihan ng Dios,” atin din mababasa sa talatang 17, “Upang ang tao ng Dios ay maging
sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti.”  Ang anak ng Dios ay tinutukoy na “tao ng Dios,”
pag-aari ng Dios, binayaran sa pamamagitan ng bentahan sa krus.  Ang titulo o pag-aari ngayon ay nasa
kamay na ng Dios.  Hindi sasabihin ng anak ng Dios na, “Ako’y sa sarili ko.”  O, “Ako ang nagmamay-ari sa
sarili ko.”  O, pagmamay-ari ko ang laman at pagkamakasarili o ang sanlibutan.”  Kundi tayo ay kakaibang
pag-aari.  Isang tao ng Dios.  Hayaang ito ay sumapuso natin.  Tinitingnan ni Pablo si Timoteo at nakikita
niya ang biyaya ng Dios.  Nakikita niya kung paano siya ginawa ng Dios na maging ganito, na ang biyaya
ng Dios ay makikita sa kanya at dinala sa kanya upang ngayon siya ay maging isang deboto sa Dios.  Ito
ba ay tunay sa iyo?  Ikaw ba ay tao ng Dios?  Ikaw ba ay lumalaban ng mabuting pakikipaglaban ng
pananampalataya?

Subalit, gaya ng nasabi ko, kung tayo ay lalaban ng mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya, tayo
ay una sa lahat, tumakas sa ilang mga bagay at sumunod sa ibang mga bagay.  Anong mga bagay ang
dapat bang takasan?  Sinasabi ng apostol, “O tao ng Dios, takasan mo ang mga bagay na ito.”  Anong mga
bagay ito?  Dapat mong basahin ang buong kabanata (1 Tim. 6) at bumalik sa talatang 3, kung saan tayo
ay binalaan sa pagka-arogante, mayayabang na nakikilaban sa Salita ng Dios, na naghahatid ng
pagtatalu-talo sa mga salita.  Pagkatapos nagpatuloy ang apostol sa mga talatang 6-8 upang sabihin ang
pagkamakasarili at pagkahilig sa materyalismo.  Ang mga bagay na dapat nating takasan kung tayo ay
maikibaka ng mabuting pakikibaka ng pananampalataya ay ang nananaig at makapangyarihang kasalanan
ng materyalismo, ng pamumuhay para sa mga bagay-bagay, kalayawan, at pag-aari.  Sinasabi sa atin ng
apostol, “Tumakas, takbuhan, iwasang may pagkatakot.  Huwag kang umalis ng marahan sa mga bagay
na ito.  Takbo, dahil nakikita ng Biblia ang pagkamakasarili, ang laman sa mga bagay na panlupa, bilang
isang malakas na kasamaan.”

Binalaan ng apostol si Timoteo sa talatang 10.  Sinasabi niya, “Ang iba ay naghahangad ng mga bagay na
panlupa.”  Ang mga bagay na panlupa ay palaging nariyan lang ng ilang pulgada mula sa iyong
pagkakahawak.  Gusto nito na abutin mo sila.  Ang mga ito ay nasa paligid lamang – ang iyong Bangka ay
paparating na.  Subalit sinasabi ng Dios, na kapag nagpasimula ka nang maghangad dito at nakisama at
namuhay para sa mga panlupang bagay, ikaw ay malapit ng maligaw sa pananampalataya, ikaw ay
magkakamali na sa pananampalataya, mawawalan ka ng tamang pagtuon, maliligaw ka sa tamang landasin.
Sinasabi ng Dios, “Inilagay kita bilang Aking anak sa landasin.”  Ikaw ay magagaya, matutukso sa
kasalanan, upang abutin – halos nasa dulo na ng daliri mo nariyan ang makaka-pera o kapangyarihan o
palakasan (sports) o iba pang bagay.  Sa palagay mo ba, “maaabot mo na ito.”  Sinasabi ng apostol,
“Takasan ito!”  Dahil ang mga bagay na ito ng materyalismo, pagkamakasarili, at laman ay magpapaikot
ng iyong puso.  Hindi ito mangyayari ng magdamag.  Subalit bigla kang  magigising at itatanong mo,  “Para
saan ako nabubuhay?  Ano ang umuubos ng aking lakas?  Takasan mo ang mga bagay na ito ng
materyalismo, pagkamakasarili, at laman.  At kasunod ang katuwiran, kabanalan, pananampalataya,
pag-ibig, pagtitiyaga, at kaamuaan.

Ang punto:  hindi mo matatakasan ang materyalismo malibang ikaw ay sumusunod sa katuwiran, kabanalan,
atbp.  Ang buhay Cristiano ay hindi lang “huwag gawin ito.”  Ang Cristiano ay hindi lang nakatayo sa
harapan ng tukso ng laman at pagkamakasarili at materyalismo at sinasabi, “Hindi, hindi, hindi.”  Subalit
ang Cristiano, kapag nagsabi ng “Hindi,” ay tumatalikod at nagpapasimulang sumunod sa ibang bagay.  Ang
salitang “sumunod” ay nangangahulugang “ipagpatuloy, sundan.”  Ito ay salitang kapag isinalin ay “usigin”
Nang si Pablo ay inusig ng iglesia sa bago ang kanyang pagpakilala, kanyang hinabol ang mga Cristiano sa
kanilang pinupuntahan.  Kaya nga, ang sinasabi ng Salita ng Dios ay, “sumunod, ipagpatuloy ang katuwiran.
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Huwag mo lang itong pag-isipan.  Huwag mong sabihin, ‘Mas magiging mabuti ang maging banal – ang
magkaroon ng malaking pananampalataya, pag-ibig, pagtitiyaga, at kaamuaan.’  Sa halip, sundan mo ang
mga bagay ito!  Lahat ng mga bagay na ito.”

Ito ay kinakailangang paghahanda kung tayo ay lalaban ng mabuting pakikipag-laban ng pananampalataya.
Hindi ka makakalaban ng mabuting pakikipag-laban ng pananampalataya nang wala ang paghahandang ito
na una ay ang takasan ang panlupa, ang mga tukso, at sumunod sa katuwiran at kabanalan.  Hindi ka
makakalaban malibang hindi mo muna ito gawin.  Una kailangang may ganito tayong mga bagay sa ating
mga buhay bago tayo lumaban ng mabuting pakikipag-laban ng pananampalataya.

Subalit matapos ang kinakailangang paghahanda, tayo ay ihahatid sa mas masindhing paligsahan,
paglalabanan.  Lumaban ng mabuting pakikipag-laban ng pananampalataya.  Ang salitang “lumaban” ay
nangangahulugang “pakipagtunggali, pakipagbuno.”  Ito ang salitang madalas gamitin ni Pablo sa Bagong
Tipan mula sa mga palarong pampalakasan sa kanyang kapanahunan, na kung saan si Pablo ay pamilyar
sa ganito.  Ito ay tumutukoy sa masidhing pakikilaban, upang sanayin, nangangailangan ng determinasyon.
Palaging sinasabi ng Biblia na ang buhay ng isang anak ng Dios ay kailangang may pakikipaglaban.  Hindi
ito madali.  Lumaban ng mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya.

Ano ang mabuting laban ng pananampalataya?  Ang sinasabi lamang ng apostol ay ganito, “Isapamuhay
mo ang iyong buhay mula sa iyong pakikipagkaisa kay Jesu Cristo.”  Ito ang mabuting pakikipaglaban sa
pananampalataya.  Ito ang tunay na usapin sa buhay na ito.  Isapamuhay ang pananampalataya!  Mamuhay
na gaya kay Cristo sa sanlibutang ito.

Ang usaping ito ang tunay na usapin.  May iglesia bang may dedikasyon kay Jesu Cristo sa sanlibutang ito?
May tao ba ng Dios na nabubuhay sa pananampalataya sa nabuhay na Tagapagligtas?  Ito ang digmaan.
At ito ang digmaan hindi dahil ang resulta ay pag aalinlangan.  Ang resulta ay malalaman sa paanan ng
krus.  Sinabi ni Jesus na nasa Kanya ang katagumpayan.  Siya ay nagbangon.  May pananampalataya sa
lupa.  May simbahan.  Ang digmaan ay wala sa pag aalinlangan dahil hindi ito ang ating kalakasan na
makikitang resulta.  Tayo ay may katagumpayan sa Panginoong Jesu Cristo.  Ang Panginoon ang lalaban
para sa atin.  Subalit, gayunman, ito ay isang tunay labanan sa oras na ito dahil ang ating pananampalataya
kay Jesu Cristo ay taliwas.  Ang pakikipag kaisa kay Jesu Cristo ay kinamumuhian ng kasalukuyang
sanlibutan.  May digmaan dahil may mga walang-awang kaaway – si Satanas, ang sanlibutan, at ang ating
sariling laman na makasalanan – na lalabas laban sa ating pananampalataya.

Kaya naman, ang salita ay “lumaban!”  Napakadalas na ang labang ito ng pananampalataya ay nasa ating
lihim.  Ang ilan sa mga pinaka matinding digmaan sa buhay ng Cristiano ay nakipaglaban ng lihim sa ating
mga pansariling mga kaluluwa.  Sa lihim ng aking puso, sa pasilyo ng aking imahinasyon, sa taguan ng
aking puso, sa aking isipan, ang digmaan laban sa aking kasalanan, sa aking pagmamataas, sa aking
nagniningas na laman, paulit-ulit sa bawat araw.  Hindi mahirap ang makipaglaban kapag may tao
pumapalakpak sa iyo.  Subalit kapag lumalaban ka ng lihim at kailangan kang lumaban sa iyong kaaway,
ikaw ay madaling mapanghinaan ng loob at natatalo.  Lumaban ng mabuting pakikipaglaban ng
pananampalataya.

Ang tanong ay palaging ganito:  ikaw ba ay nabubuhay sa pagpapasakop sa Panginoon lamang at sa ating
Guro na si Jesu Cristo?  Ikaw ba ay pumapana ngayon sa harap ng Kanyang Salita?  Hindi ka makakalaban
ng wala ang Kanyang Salita.  Dapat kang magbitbit ng Salita ng Dios, kasama ang kalasag ng
pananampalataya.  Ano ang basehan mo sa iyong mga desisyon?  Ano ang nais mo sa iyong buhay?
Lumaban ng mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya.  Sagutin mo ang mga katanungang ito ng
salitang “Cristo.”  Sa pananampalataya kaya mo nakikita ang ‘di-nakikitang Tagapagligtas na nagmahal sa
iyo ay nagbigay ng Kanyang sarili para sa iyo, nagbayad ng iyong pagkakautang sa iyong mga kasalanan
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at nagtakip ng iyong mga kasalanan sa Kanyang sariling dugo, at nag-alis ng lahat ng iyong mga
pagsalangsang.  Ngayong nakikita mo Siya, bilang Siya na nagbangon na nakatindig sa kanang kamay ng
Dios, na nagpapalakas sa iyo tungo sa isang bago at banal na buhay.  Tingnan mo ngayon ang iyong
Tagapagligtas, ikaw ay mapupuspos ng kapayapaan at pag-asa, at kusa mong lalabanan ang iyong sariling
kaluluwa.  Lalabanan mo ang iyong kasalanan.  Iyong lalabanan ang kayabangang ito, ang galit na ito.
Lalabanan mo ang anomang bagay na darating sa pagitan mo at ng iyong kaluluwa at kay Cristo.

Ang kaisipan ay hindi kapag tayo ay lumaban ay magkakamit tayo ng buhay na walang hanggan.  Hindi
ganito ang kaisipan.  Kundi ang kaisipan na ang buhay na walang hanggan ay naipangako na sa atin.  Dapat
tayong manghawakan sa pangakong ito.  Dapat tayong maniwala sa pangakong ito, sa biyaya ng Dios, at
upang maging malakas sa ating pakikipaglaban.  Sinasabi ni Pablo kay Timoteo na siya ay may buhay na
walang hanggan.  Siya ay tinawag sa buhay na walang hanggan.  Dito ang Salita ng Dios ay tumutukoy sa
makapangyarihang tawag ng Dios kung saan tayo ang pinapatungkulan ng Dios.  Kanyang ibinibigay sa atin
ang buhay na walang hanggan.  Binigyan tayo ng Dios ng buhay na ito kay Cristo ngayon, na hindi
mamamatay.  “Ang sumampalataya sa Kanya ay wala na sa kamatayan kundi nasa buhay,”  sinabi ni Jesus.
Siya ay may buhay na walang hanggan.  Hindi ito isang bagay na ating paghihirapan, kundi isang bagay na
ibinigay ng libre ni Cristo sa atin.  Ngayon, panghawakan mo ito.  Panghawakan mo ang yamang ito kay
Cristo.  Higpitan mo ito ng hawak.  Alamin ang katotohanan.  Huwag maging matamlay.  Kundi
manghawakan sa buhay na walang hanggan.  Sa ganitong paraan ka lalaban.

Hayaan mong gumamit ako ng halimbawa.  Mga kabataang lalaki, kapag kayo ay naglalaro ng football, at
ikaw ang tagapag-baba pabalik ng bola, pinanghahawakan mo ang bola.  Bakit?  Sasabihin ng coach, “Ipitin
mong maigi ang bola, hawakan mong maigi ito.”  Bakit?  Dahil ang susubukang agawin ito ng iyong mga
kalaban.  Kanilang susubukang alisin sa iyo ang bola.  Kanilang susubukang kuhanin sa iyo ang bola.

Subalit hindi ito isang laro.  Ang iyong mga kaaway ay nagnanais na maialis sa iyo ang bola.  Hindi nais ng
iyong mga kaaway na mamuhay sa pag-asa ng buhay na walang hanggan sa iyong puso.  Kanilang
susubukang talunin ka.  Kanilang pagbabantaan ka.  Kanilang sasaktan ka ng matindi.  Kanilang sasabihin,
“Nasaan ang iyong Dios?  Anong buti ang nagawa sa iyo na paglingkuran Siya?  Hindi ka dapat nag-aalala
sa buhay na walang hanggan.”  O, kapag hindi ka nila kayang agawan sa iyong mga kamay, kanilang
susubukang akitin ka.  Sasabihin nila sa iyo, “Hindi mo kailangang manghawakan ng matindi.  Relax ka lang.
Maupo ka.  Paligayahin mo ang iyong sarili.  Biyernes naman ng gabi.  Ilan bote ng beer, kaunting tugtog,
at mag-party ng kaunti…” 

Sinasabi ng Dios, “Panghawakan ang buhay na walang hanggan.”  Panghawakan mo ito ng mahigpit sa
pamamagitan ng pananampalataya, upang ikaw ay makalaban.  Mula sa pag-asa ng buhay na walang
hanggan, mula sa pangako ng Dios, tayo ay lalaban ng mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya.
Minsan, natatakot ako kapag nakikita ko kung gaano kahina nating pinanghahawakan ang buhay na walang
hanggan.  Bagkus nanghihinang sinasabi natin, “Ako ay isang Cristiano, pero huwag tayo masyadong
magpaka-Cristiano.”  Sa mga impluwensyang ganito na ang ating mga magulang, ang dati nating salinlahi,
at nagbabala sa atin tungkol sa pa-pangit na pa-pangit na buhay natin, sa iglesia, at sa salinlahi ngayon ay
tila nagsasabi, “Sasaktan nila tayo.  Kailangan natin ang Salita ng Dios.  Ang iglesia ay isang mabuting
bagay.  Ang Linggo ay isang magandang araw.  Pero magandang araw din ito, at tayo ay naging abala sa
nagdaang linggo, kaya bakit hindi natin gamitin ng kaunti ang Linggo na medyo maluwag?”

Mga minamahal, ano ang mangyayari kapag ang kalaban ay dumating?  Kapag ang mga sakit at mga
pagsubok ay dumating na sa ating mga buhay?  Ikaw ba ay nakikipaglaban ng mabuting laban ng
pananampalataya?  Kapag ang mga pagsubok na ito ay dumating, ito ba ay magdadala sa iyo sa kabiguan?
Magsisimula ka na bang magmukmok?  Sasabihin mo ba, “Para saan pa?”  O ikaw ba ay manghahawakan
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sa buhay na walang hanggan at sa pamamagitan ng biyaya ay makikipaglaban ng mabuting laban ng pananampalataya?

Ang mga nangyayari sa iyo bilang kabataan ay humaharap sa mga kalayawan at sa lahat ng mga yaman
ng sanlibutan, at ang sanlibutan ay nagsasabi sa iyo na, “Mailalagay naman nating lahat ‘yan sa iyong
kamay!”  Kabataan, ang sanlibutan ay nagsasabi sa iyo, “Mailalagay nating lahat ‘yan sa iyong kamay –
pera, kalayawan, pag-aari, mabubuting mga panahon.  Mailalagay nating lahat ng ito sa iyong kamay. Basta
may isang bagay ka lang na gagawin.  P’wede bang luwagan mo ng kaunti ang iyong paghahawak sa buhay
na walang hanggan?  Ilapag mo lang yan saglit sa lamesa.  Kami na ang magbabantay nito para sa iyo at
pupunuin naming ang mga kamay mo ng mga bagay na ito.”

Ikaw na anak ng Dios, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan.  Ang malaking usapin siyong
kapanahunan ngayon ay ang pananampalataya kay Jesu Cristo.  Ang malaking usapin ay sisirain ka, sisirain
ang iyong pananampalataya, na wala ng pananampalatayang maiiwanan sa mundo.  Paano ka ngayon
makakalaban?  Makakalaban ka lang kapag nanghawakan ka sa buhay na walang hanggan, kapag
isinapamuhay mo ang pag-asa ng iyong Panginoon.

Doon ikaw ay may katiyakan.  Dahil hindi naman tayo malulupig.  Ang tagumpay ay nasa Panginoon.  Tayo
ay higit pa sa mapagtagumpay sa pamamagitan Niya na nagmahal sa atin.  Hindi ito dahil sa ating
kalakasan.  “Hindi sa sariling lakas natin tayo may katiyakan,” wika ni Martin Luther, “ang ating pagsisikap
ay mawawala.  Wala sa atin ang tamang tao na nasa panig natin, ang tao ng Dios ang pipili…”  Ang
tagumpay ay na kay Jesu Cristo.  Ito ang ating katiyakan.

Subalit ang katiyakang ito ay hindi magiging kakaiba.  Dapat itong magpatapang sa atin.  Ginagawa tayo
nitong maingat.  Panatilihin ninyo ang inyong sarili sa pag-ibig ng Dios.  Pangalagaan ang inyong mga sarili
sa Kanyang bayan.  Ginagawa ka nitong maingat, para hindi kailangang malantad ka sa spiritual na tukso.
Ginagawa ka rin nitong matapang.  Doon natin malalaman na ating matatagalan ang kahirapan bilang isang
mabuting kawal ni Jesu Cristo.  Nalalaman ko na anoman ang dumating sa akin sa digmaang ito ng
pananampalataya, Kanyang bibigyan ako ng kalakasan na aking maipaglalaban.

Lumaban ng mabuting pakikipaglaban.  Ito ay isang mabuting laban.  Ito ay may kabuluhan!  Lahat ng iba
pang mga pakikipaglaban, digmaan, pagsisikap ng tao na makapagtayo ng isang bansa at seguridad ng
kanilang kaligtasan – ang lahat ng mga ito na digmaan ay hindi matatawag na mabuting labanan.  Hindi
ito mabuting digmaan.  Ang sanlibutan, na hiwalay kay Jesu Cristo, ay masusunog sa mga apoy ng
kahatulan.  Subalit ang sinasabi ko ay isang mabuting pakikipaglaban.  Ito ay isang mabuting pakikipaglaban
dahil ang mga pangako ay tiyak.  Ang laban ay isang mabuting pakikipaglaban dahil tayo ay lumalabang
kasama si Cristo.  Siya ay kakampi natin.  At ito ay isang mabuting laban dahil ito ay matatapos sa isang
ganap na tagumpay.

Tandaan mo, ang panahon ay maikli lamang.  Ang pagdating ng Panginoon ay malapit na.  Ngayon na ang
panahon upang lumaban sa ilalim ng Kanyang bandila, kasama ang Kanyang paningin na nasa atin.
Ginagawa ka ng Dios na isang matapat na kawal ni Jesu Cristo.  Binibigyan ka ng Dios ng isang malakas na
pananampalataya.  Manghawakan ka sa buhay na walang hanggan at lumaban ng mabuting pakikipag laban
ng pananampalataya.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama naming sumasalangit, nagpapasalamat po kami sa Iyo para sa Inyo pong mahalagang Salita.  Isagawa
ito sa aming mga puso sa pamamagitan ng Banal na Espiritu.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


