
Page 1 of  6

Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Roma 13:13-14

"Isuot Ang Panginoong Jesu Cristo"

ni Rev. Carl Haak

Ang Salita ng Dios na pagtutuunan natin ngayon ng pansin ay matatagpuan sa Roma 13:13, 14.  Dito ay
mababasa natin:  “Lumakad tayo nang maayos, gaya ng sa araw; huwag sa kalayawan at paglalasing,
huwag sa kalaswaan at sa kahalayan, huwag sa mga away at paninibugho.  Kundi isuot ninyo ang
Panginoong Jesu-Cristo, at huwag ninyong paglaanan ang laman, upang masunod ang mga pagnanasa
nito.”  

Ang sitas na ito ng Banal na Kasulatan ay makapangyarihang ginamit ng Dios sa pagbabagong-loob ng
dakilang ama ng iglesia na si Agustin.  May mga talata sa Kasulatan na, dahil sila ay naging
maimpluwensya sa kasaysayan ng iglesia ng Dios, kapag binasa mo ang mga talatang iyon, ang
kasaysayan ay madaling bumabalik sa alaala.  Halimbawa, si Martin Luther, sa dakilang Repormasyon, at
ang talatang Roma 1:17:  “Ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng
pananampalataya.”  Hindi mo maaaring basahin ang talatang iyon nang hindi naaalala ang dakilang gawa
ng Dios kay Martin Luther.

Kaya gayundin ang sitas natin ngayon sa Roma 13:13 at 14.  Ipinapaalala nito sa atin ang dakilang ama
ng iglesia na si Agustin.  Nabuhay siya ng mga tatlong daang taon matapos ang kamatayan ng mga
apostol.  Siya ang naging pinakamahalaga sa mga unang ama ng iglesia.  Si John Calvin ay bumabalik sa
mga aral ni Agustin, ang mga aral ng soberanong biyaya – na ang Dios lamang ang nagliligtas sa
makasalanan sa pamamagitan ng biyaya.  Itinuro ni Agustin ang mga katotohanang iyon dahil naranasan
niya ito sa sarili niyang buhay.

Si Agustin ay ipinanganak na isang matalinong tao.  Lumaki siyang di-sumasampalataya, bagaman ang
kanyang inang si Monica ay isang mananampalataya at hindi tumigil sa pananalangin para sa kanya, kahit
na namuhay siya ng makasalanang buhay.  Di nagtagal tinawag ni Agustin ang sarili niya na “anak ng mga
luha ng kanyang ina.”  Bilang binata, nagapos siya sa pakikiapid.  Siya ay naalipin sa mga sekswal na
kasalanan.  Nakisama siya sa isang kalaguyo at nagkaroon ng anak na lalaki nang walang kasal.  Siya ay
naging kilalang pilosopo ng kanyang panahon.  At tiningnan niya ang Cristianismo ng may pangungutya
at paghamak, bilang hindi kasiya-siya.

Upang patahimikin ang kanyang ina, pumunta siya sa iglesia, upang, sa kanyang pasya, ay aalipustain at
ipapakita niya ang kahangalan ng Cristong ipinako sa krus.  Subalit natagpuan niya na, sa ilalim ng Salita
ng Dios, ang kanyang puso ay tinusok.  Isang tinik, ang tinik ng Salita ng Dios, ay inilagay sa kanyang
puso.  Nagulumihanan siya sa kanyang mga kasalanan.  Ngunit hindi siya makaalis sa mga kasalanang
iyon.  Sinasabi niya sa atin sa kanyang Kapahayagan, na natagpuan niya ang kanyang sarili na
nananalangin, “Panginoon, pagkalooban mo ako ng pagkadalisay, ngunit huwag muna.”
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Habang siya ay nasa sandali na siya ay lubos na naguguluhan, umiiyak at nararamdaman ang lakas ng
kasalanan sa kanyang buhay, habang siya ay nasa isang hardin, na isinubsob niya ang kanyang sarili.  At
siya ay sumigaw, “Gaano katagal, O Panginoon?  Ano ang katapusan ng aking karumihan?”  Habang siya
ay humihikbi, narinig niya sa kabilang panig ng pader ng hardin ang isang grupo ng mga batang naglalaro.
Sa kanilang laro sabi nila, “Pulutin mo at basahin; pulutin mo at basahin.” 

Ipinakahulugan ito ni Agustin bilang salita ng Dios sa kanya.  Bumalik siya sa lugar kung saan niya inihagis
ang kopya ng Bagong Tipan na Kasulatan.  Binuksan niya ito.  At sa katahimikan, binasa niya ang mga
salitang, “Kundi isuot ninyo ang Panginoong Jesu-Cristo, at huwag ninyong paglaanan ang laman, upang
masunod ang mga pagnanasa nito.”  Binabasa niya ang Roma 13:13, 14.

Isinulat niya ang kanyang karanasan sa mga salitang ito:  “Hindi na ako nagpatuloy sa pagbabasa, ni
kinailangan ko pa.  Sapagkat, agad-agad, nang matapos ang pangungusap, sa pamamagitan ng liwanag,
ng katiyakang naikintal sa aking kaluluwa, lahat ng kulimlim ng pag-aalinlangan ay nawala.”  Sa
pamamagitan ng Salita ng Dios, ang buhay na Tagapagligtas ay kumontrol sa puso ni Agustin.  Sa unang
pagkakataon, ipinagkaloob na malaman niya ang hiwaga ng kapatawaran at ipinakita sa kanya ang
kagandahan ni Cristo.  At, sa pamamagitan ng biyaya ng krus, winasak nito ang pananaig ng kasalanan.
Nawa ay gamitin ng Dios ang Kanyang Salita sa gayon ding paraan sa iyo at sa akin ngayon!

Nabasa natin, “Kundi isuot ninyo ang Panginoong Jesu-Cristo, at huwag ninyong paglaanan ang laman,
upang masunod ang mga pagnanasa nito.”

Ang mga talatang ito ay gaya ng isang orasang panggising.  Kung paano mo iayos ang orasang panggising
sa umaga at ito ay magsasara – “Beep, beep, beep” – hinihikayat kang bumangon at magbihis, gayon ang
Dios:  “Isuot ninyo ang Panginoong Jesu-Cristo.”

Sa konteksto ng Roma 13, sinabi sa atin ng Dios, “Huwag kang matulog.”  Nagsalita Siya sa atin ng
katotohanan na ang sanlibutan ay nabubuhay sa espiritual na kadiliman at nais tayong bumagsak sa
espiritual na pagkatulog kasama nila.  Nais nila tayong magpatuloy sa pananaginip, pananaginip na walang
mga bunga ang ating mga kilos, na walang masyadong mahalagang bagay sa buhay na ito, na ang buhay
ay pakabig at para sa iyong sarili, na ang pamumuhay ay tungkol lamang sa pera at pagbibigay-lugod sa
bawat pagnanasa.  Ngayon ay dumating ang Salita ng Dios sa orasang panggising.  “Gising na – magbihis
ka na.”  Mababasa natin sa talatang 12, “Ating isakbat ang mga sandata ng liwanag.”  Oo, isakbat ang
sandata.  Ikaw ay nasa isang digmaan.  Huwag kang magpatuloy sa iyong buhay Cristiano na nakasuot
ng pantulog ng kasiyahang-loob.   Isuot mo ang sandata ng Panginoong Jesu Cristo.  Isuot mo ang
Panginoong Jesu Cristo.  Ikaw ay nasa gitna ng isang espiritual na pakikipagbaka.

 Dinadala tayo, kung gayon, sa utos ng Dios na kailangan tayong gumising at hindi tayo dapat magpatuloy
sa pagtulog sa sanlibutan ng kadiliman.  Karamihan sa sanlibutan, sabi ng Salita ng Dios, ay naglalakad
ng tulog.  Hindi sila nabubuhay sa kamalayan ng katotohanan ng Dios.  Natutulog sila.  Ginugugol nila ang
magdamag sa panonood ng telebisyon.  Sila ay babad sa sanlibutan.  Ang kanilang mga espiritu at mga
mata ay pakitid nang pakitid, paliit nang paliit.

Sinasabi ng Dios, Isakbat ninyo ang mga sandata ng liwanag.  Isuot ninyo ang Panginoong Jesu Cristo.
Isuot ninyo ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig kay Cristo.  Iyan ang Walang-Tulog sa mga
pampatulog na gamot ng sanlibutan.  Huwag kang matulog, kundi isuot mo si Cristo, iyon ay, isuot mo
ang pananampalataya kay Cristo, pag-asa kay Cristo, pag-ibig kay Cristo.  Isuot mo sila bawat araw at
bawat oras.
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Ang Biblia, dito, kapag sinasabi nitong, “Isuot ninyo ang Panginoong Jesu Cristo,” ay tinatawag tayo sa
isang bago at banal na buhay, sa buhay na nagbibigay-dangal kay Cristo, buhay na naghahayag kay Jesu
Cristo sa lahat ng kung ano tayo at ginagawa natin, buhay na naghahayag kay Cristo sa ating tahanan,
sa ating trabaho, at sa ating paglalaro.

Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng biyaya.  Ngayon totoo, na sa pamamagitan ng biyaya, si Cristo ay
isinusuot sa atin.  Sinasabi sa atin ng Biblia na ang mga kasuotan ng Kanyang ganap na katuwiran ay
ipinapatong sa ating kahubaran bilang mga makasalanan, upang ang anak ng Dios ay pinatawad nang
walang bayad.  At anong pagpapala ito!  Hindi natin kailangan at hindi dapat pasanin ang napakabigat na
sala ng ating mga kasalanan.  Hindi natin kailangang gumising bawat bagong araw na may pagkatakot
na ating mga kasalanan ay hindi pa napapatawad.  Makakagising tayo na may maluwalhating ebanghelyo
sa atin na tayo ay pinatawad na sa Panginoong Jesu Cristo. 

Ngunit, sa pamamagitan ng biyaya, si Cristo ay hindi lamang isinuot sa atin, kundi binabago din tayo ng
Banal na Espiritu at inilalagay si Cristo.  Kaya, kapag sinabihan tayo na isuot ang Panginoong Jesu Cristo,
tayo ay tinatawag sa gawain ng ating pananampalataya, na paulit-ulit at masimbuyo sa damdamin na
mamuhay dahil sa Kanya.  Si Cristo ang nabubuhay sa iyo at ikaw ay nabubuhay dahil sa Kanya, sa
pamamagitan ng pananampalataya.  Ito ay pagiging malapit na kaisa sa Kanya.  Ito ay pagtulad kay Jesu
Cristo. 

Ang isuot ang Panginoong Jesu Cristo ay nangangahulugang ikaw ay namumuhay ng tunay, tapat na
paglakad ng pananampalataya kasama ni Jesu Cristo sa sanlibutang ito.  Ito ay tunay na bagay.  Ito ay
hindi kathang-isip na bagay.  Ito ay panloob na bagay, una sa lahat, hindi panlabas na ugali.  Ito ay isang
bagay na tunay, hindi lamang pakitang-tao, o paimbabaw.  Ang pagsusuot kay Cristo ay hindi tulad ng
pagpapakitang-gilas.  Tayong lahat ay magaling diyan.  Nagpapakita tayo ng anyo ng kung ano ang dapat.
Kaya nating maglagay ng “inilagay” na tao.  Kung kaya, sa harap ng ilang tao at ilang lugar, naglalagay
tayo ng panlabas na anyo.     Maitatago natin ang nangyayari sa kaibuturan ng ating puso.  Naglalagay
tayo na panlabas na anyo.

Ngunit hindi iyan ang kahulugan ng pagsusuot ng Panginoong Jesu Cristo.  Ang kahulugan ng isuot ang
Panginoong Jesu Cristo ay mayroon kang kaalaman sa Kanyang biyaya at kaalaman ng Kanyang awa sa
iyo; na iyong ninanasa, sa gayon, na maging katulad sa Kanyang kabanalan; na ikaw ay nagiginhawahan
sa Kanya at sa Kanyang kapatawaran; na ikaw ay nabighani sa Kanyang ganda, pag-ibig, at awa; na nais
mong maging gaya Niya, nais mo Siyang salaminin sa lahat ng iyong ginagawa.  Isuot mo ang Panginoong
Jesu Cristo.  Huwag mong suotan ang iyong sarili ng kadiliman ng sanlibutan.  Huwag mong gayahin ang
sanlibutan.  Huwag mong abutin ang mas marami pang bagay ng sanlibutang ito.  Huwag kang mamuhay
mula sa pinagmumulan ng kasakiman.  Huwag mong nasain ang pagsang-ayon at pagpapahalaga mula
sa mga tao.  Kundi isuot mo ang Panginoong Jesu Cristo.

Iyan ay nangangahulugang, puntahan ang Biblia.  Isuot mo ang Panginoong Jesu Cristo sa pamamagitan
ng pagbababad sa iyong sarili araw-araw sa Kasulatan.  Ibig sabihin, pasailalim ka sa tunay na
pangangaral ng Salita ng Dios.  Iyan ang paraan ng pagsusuot mo sa Panginoong Jesu Cristo – sa
pagpapasailalim sa katuruan, sa pangangaral, ng Kanyang Salita sa iglesia.  Ibig sabihin na iniyuyukod mo
ang iyong ulo sa pananalangin.  Iyan ay nangangahulugan na dapat mong palibutan ang iyong sarili sa
iyong buhay ng mga nagbubulay-bulay sa Kanya upang kapag ang kadiliman ay nagsimulang pumalibot
sa iyo at tamaan ka ng kawalang pag-asa sa ganap na 11:00 ng umaga at naiinis ka na sa mga bata o
ikaw ay nasa trabaho at biglang lumitaw ang pornograpiya sa Internet, isuot mo ang Panginoong Jesu
Cristo.  Kilala mo Siya.  Nananangan ka sa Kanya.  Isuot mo Siya!
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Ikaw ay nawawalan ng pag-asa, namimighati, at nakarinig ng tinig sa kalooban:  “Wala akong halaga,
kinamumuhian ko ang aking sarili, hindi ko kaya.”  Isuot mo ang Panginoong Jesu Cristo.

Isuot mo ang Panginoong Jesu Cristo kapag nararamdaman mong tumataas sa iyong kalooban ang mga
alon ng pagkagalit at kapaitan.  Isuot mo ang Panginoong Jesu Cristo kapag ikaw ay natutukso, ikaw ay
hinahabol ng diablo, kapag sinusundan ka ng kasalanan.  Isuot mo ang Panginoong Jesu Cristo.

Ngunit itatanong mo sa akin, Paano natin gagawin iyan?  Ang Salita ng Dios ay napakatiyak at napaka
tahasan at napaka praktikal.  Sinasabi nito sa atin na ito ay may kasamang malaking pagpupunyagi.  “At
huwag ninyong paglaanan ang laman, upang masunod ang mga pagnanasa nito.”  Paano ko isusuot ang
Panginoong Jesu Cristo?  Sa pamamagitan ng Salita ng Dios?  Oo.  Sa ilalim ng pangangaral ng Salita?
Oo.  Sa pamamagitan ng panalangin?  Oo.  Sa pagkakaroon ng mga kaibigang may kabanalan?  Oo!
Ngunit lahat ng ito ay walang saysay sa iyo kung pinaglalaanan mo pa rin ang iyong laman upang
masunod ang mga pagnanasa nito.  Sinasabi ng Dios na upang maisuot mo ang Panginoong Jesu Cristo
ay nangangahulugang hindi mo dapat paglaanan ang iyong laman.   
 
Ang paglaanan ang laman ay tumutukoy sa paghahanda o pagpaplano.  Huwag maglaan.  Iyan ay tulad
sa kapag ikaw magka-kamping o kung ikaw ay mamamangka.  Ikaw ay naglalaan, inaalam mo kung ano
ang kailangan mo upang matupad ang iyong mga gusto at mga nasain.  Sinasabi ng Dios na ang mga
pagnanasa ng laman ay sumisigaw sa iyo:  “Maglaan ka para sa akin.  Busugin mo ako.  Gumawa ka ng
mga plano para sa akin.”  Sinasabi sa iyo ng mga pagnanasa ng laman:  “Paano naman ako?  Isipin mo
ako.”  Halimbawa:  Ang isa sa mga pagnanasa ng laman ay pagkagalit.  Sinasabi ng pagkagalit, “Busugin
mo ako.  Manghawakan ka sa galit na iyan.   Huwag mong pakawalan ang galit na iyan.  Huwag mong
patawarin ang tayong iyan.  Busugin mo ako.”  Sinasabi ng sekswal na pagnanasa:  “Busugin mo ako.
Magmadali kang umuwi sa gabi upang mapanood mo ako at mabighani sa akin.  Tingnan mo ako.”
Sinasabi ng pagseselos:  “Busugin mo ako.  Tingnan mo siya.  Dapat akong magkaroon ng mayroon siya.
May anyo siya na dapat ay mayroon ako.”   Sinasabi ng kasakiman:  “Kailangan mo pa ng mas higit.  Ang
bahay mo ay hindi pa masyadong malaki.  Ang mga kagamitan mo ay lumang-luma na.”  

Ngayon sinasabi ng Salita ng Dios, Huwag ninyong paglaanan ang laman.  Putulin ang linya ng panustos
na nagpapakain sa iyong laman.  Labanan ang mga kasalanan ng laman sa pamamagitan ng pagputol sa
linya ng panustos.  Gutumin mo ito, gaya ng isang hukbo na sasalakay sa isang lunsod at sisirain ito sa
pamamagitan ng pagputol sa kanilang linya ng panustos.  Huwag mong panatilihin ang iyong kasalanan
gaya ng isang kalaguyo na binabalikan mo.  Punitin mo ang magasin.  Lagyan ng bantay ang iyong
computer sa opisina.  Gawing may pananagutan ang iyong sarili sa iba.  Patawarin ang iyong kapatid mula
sa puso.  Huwag mong paglaanan ang laman.  Huwag magbigay ng paunang-isip – huwag maunang
mag-isip – para sa mga makalamang pagnanasa.

Sinasabi ng Salita ng Dios, kung gayon, huwag mong hayaang magkaugat ang anumang pag-iisip na
magbibigay sa mga pagnanasa ng iyong laman, kundi isuot mo si Cristo sa gitna ng iyong pag-iisip.
Huwag mong papasukin ang anuman sa iyong ulo na gigising sa mga makasalanang pagnanasa patungo
sa pagbibigay-kasiyahan.  Alam nating lahat kung paano ito kumikilos.  Kapag sinimulan mong isipin ito,
ginigising nito sa atin ang pagnanasa para dito.

Kaya ang Salita ng Dios ay nagsasalita ng tatlong kategorya sa talatang 13 ng Roma 13 na hindi dapat
pumasok sa ating pag-iisip.  Hindi natin dapat paglaanan ang ating laman.

Una, huwag sa kalayawan at paglalasing.  Iyan ay, huwag mong hayaan ang anumang pag-iisip na
pumasok sa iyong utak upang gisingin ang pagnanasa sa pag-abuso, maging ito ay sa alak, marijuana,



Page 5 of  6

cocaine, nicotine, o caffeine.  Tahasan itong nangangahulugan na:  Kapag ikaw ay naiinip at nalulungkot
at nasisiraan ng loob at nawawalan ng pag-asa at naaawa sa iyong sarili, huwag mong pag-isipan ang alak
o droga bilang paraan ng paggamot sa iyong sarili at upang payapain ang iyong sarili at bigyang-kasiyahan
ang iyong sarili at alisin ang sakit sa iyong kaluluwa.  Gagawin ka nilang naglalakad ng tulog.  Puputulin
nila ang mga ugat ng malasakit.  Pupukawin nito ang mga gawa ng kadiliman.  Huwag mo man lang isipin
“Kahit kaunti lang – minsan lang.”

Pangalawang kategorya:  Huwag sa kalaswaan (pakikisiping) at kahalayan (iyan ay, mahalay na
pakikiapid).  Huwag istimahin, huwag magbigay ng libreng pagpasok sa iyong isip, sa sekswal na
karumihan, sa pangangalunya, sa pornograpiya.  Huwag mong kamutin ang mga pagnanasa.  Huwag
mong istimahin ang kaisipan.  Ang pornograpiya ay hindi aalis sa iyong isipan. 

Maging tahasan tayong muli.  Ikaw ay bigo bilang isang asawa?  Ikaw ay bigo sa iyong maybahay?  O ikaw
ba ay bigo bilang maybahay sa iyong asawa?  Huwag kang mag-isip tungkol sa ibang lalaki.  Huwag
mag-isip tungkol sa ibang babae.  Huwag mong isipin ang yakap o ang pang-unawa ng ibang babae o ng
ibang lalaki.  Huwag mong pag-isipan, huwag mong pagpantasyahan, huwag kang pumasok sa kadiliman
kung saan milyun-milyon ang natutulog ng masamang tulog ng kamatayan.  Huwag magkaroon ng
pagpasok sa computer nang mag-isa.

Pangatlong kategorya:  Huwag sa mga away at paninibugho.  Iyan ay tumutukoy sa pag-aaway at
pagseselos.  Huwag magbigay ng lugar sa iyong isipan sa pagnanasa para sa kataasan.  Huwag
magsimulang mag-isip sa mga terminong ito:  “Paano naman ako?  Hindi iyan patas sa akin?  Nasaktan
ako ng labis sa sinabi niya.”  Huwag mong gawin iyan.  Sa pag-iisip ng ganyan, naglalaan ka para sa
pagseselos at pag-aaway.  Gumagawa ka ng pagseselos sa iyong puso.  Kung ikaw ay ginawan ng masama
tatlumpung taon na ang nakalipas, magpatawad.  Kung ang masamang ginawa ay may pangangailangang
komprontahin siya, gawin mo.  Kung ikaw ay nasaktan, kung ikaw ay nalampasan sa promosyon, kung
ikaw ay minaliit, kung ikaw ay di-naunawaan nang gawin mo ang pinakamagaling mo, huwag kang
magdala ng sama ng loob.  Huwag mo itong dalhin taun-taon, at hayaang manirahan sa iyong ulo.  Sa
pagdadala ng sama ng loob, naglalaan ka para sa iyong laman.  Ang sama ng loob na iyon ay gigising ng
pagkagalit sa iyo at kapaitan at pagkapoot at pagkamuhi.  At ito ay patungo sa pag-aaway at
pagsisigawan.  Huwag mong paglaanan ang iyong laman.  

Ngunit sinasabi mo sa akin, “Paano natin gagawin iyan?”  Sasabihin mo sa akin, “Alisin ko iyan sa aking
ulo?  Ang mismong pagsisikap na alisin ito sa aking ulo ang naglalagay nito sa aking ulo.  Ganoon iyon.
Sinasabi ko sa utak ko, ‘Hindi,’ at narinig ako ng utak ko.  At ang mga pagnanasa ay nagigising.  At ang
utak ay nagsisimulang magsabi, ‘Gusto ko, gusto ko.’”   

Ayaw na ayaw ko ang kasabihan na nagsasabing, “Sabihin mo lang na Hindi.”  Hindi iyan gumagana.
Kailangan ko ng higit pa.  Dahil sa sandaling sabihin kong Hindi, ang makasalanan kong kalooban ay
nagigising.  Ang “Hindi,” ay gumising ng pagnanasa sa akin.  O, kaaba-abang tao ako.  Sino ang
magliligtas sa akin?

Isuot mo ang Panginoong Jesu Cristo.  Iyan ay nangangahulugan, itanim mo ang krus sa iyong isip.
Itanim mo ang krus sa iyong kaluluwa.  Itanim mo ang krus sa iyong pag-iisip.  Ibig sabihin:  Ilagay ang
iyong isip sa mga Salita ng Dios; pagbulayan ang mga salitang iyon; awitin ang mga salmo sa iyong isip;
alalahanin ang Kanyang mga pangako.  Ibig sabihin na pumunta ka sa Golgota sa iyong isip.  Pumunta
ka sa iyong isip sa bundok kung saan nila Siya ipinako.  At sa harap ng bundok na iyon kung saan nila Siya
ipinako, sabihin mo, “Dapat ko bang istimahin ang kasamaang ito?”  Isuot mo ang Panginoong Jesu Cristo.
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Dapat natin iyang gawin dahil ito ang lakad ng pag-ibig kung saan tayo tinawag ng Dios.  Dapat natin
iyang gawin dahil ito ang buhay ng isang naghihintay sa Tagapagligtas.  Dapat tayong lumakad ng
matapat, sabi ng apostol, gaya ng sa araw.  Ang lumakad bilang isa na isinuot si Cristo ay ang patuloy na
paglakad ng isang naligtas.  Dapat tayong mamuhay bilang isang anak ng liwanag kay Jesu Cristo.  Hindi
tayo dapat mamuhay na tila ikakahiya nating tumayo sa harapan ng Panginoon kapag Siya ay bumalik.
Kundi dapat tayong mamuhay bilang isa na ang buhay, ngayon din, ay kayang magtiis ng pagkalantad.
Lumakad tayo nang tapat gaya ng sa araw.  Lumakad ng tapat.  Isuot ang Panginoong Jesu Cristo.   

Oh, nawa ang biyaya ng Dios ay ibangon ang ating mga espiritu.  Pukawin nawa nito ang ating mga
espiritu.  Oh, nawa itong Salita ng Dios ay maramdaman ng ating mga kaluluwa.  Magpakaligaya tayo kay
Cristo.  Hayaang ang Kanyang pag-ibig ay magbigay-kasiyahan sa atin sa lahat ng oras.  Palamutian natin
si Cristo sa pang-araw-araw nating pamumuhay.  Isuot natin ang Panginoong Jesu Cristo sa lahat ng ating
ginagawa.  Ipagkakaloob ito ng Dios.

______________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Banal na Salita.  Ito ay totoo.  Dalangin namin ang pagpapala nito sa aming
mga puso at kaluluwa.  Sa pangalan ni Jesus kami’y dumadalangin, Amen.


