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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

II Timoteo 4:7-8 

“Ang Tunay na Buhay Kristiano” 

ni Rev. Carl Haak

Ang talata na ating napili ngayon ay matatagpuan sa II Tim. 4:7, 8. Ating mababasa: “Nakipaglaban
ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang
pananampalataya. Kaya’t mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran, na ibibigay sa
akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw sa araw na iyon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat
din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita.”  

kapag marinig natin ang napakadakilang mga salita ng Dios, madalas nating maisip ang matatandang
tao, sa mga huling sandali ng kanilang buhay. “Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos
ko na ang aking takbuhin.” At ito, siyempre, ay totoo. Ang Espiritu ay nagpapakita dito na may biyaya
na ibibigay sa huling mga sandaling buhay ng Kristiano, ang biyaya ng pagtitiwala at katiyakan. 

Subalit kahit ito man ay totoo, naniniwala ako na si apostol Pablo ay nagsasalita ng pampasiglang mga
salita sa mga kabataan. Sinasabi niya ito kay Timoteo, ang kanyang espiritual na anak. Dapat silang
unawain hindi lamang dahil sa kanyang personal na pagtitiwala habang hinihintay niya ang pagbitay sa
kanaya at kamatayan sa Roma, kundi dapat itong unawain bilang mga salita ng pagpapalakas ng loob
sa mga kabataan na nakikinig sa kanya. Dapat nating gamitin ang mga salitang ito, hindi lamang sa
mga may edad na at nasa huling bahagi na ng kanilang mga buhay, kundi sa mga kabataan at sa
bawat araw ng buhay. 

Dahil, una sa lahat, hindi mo magagawang sabihin ang mga salitang, “Nakipaglaban ako ng mabuting
pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Kaya’t mula
ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran,” sa huling bahagi ng buhay mo, kung hindi
mo isinapamuhay ang mga salitang iyun bawat araw ng iyong buhay.

Subalit, marami pa. Ang layunin ni apostol Pablo ay upang ilarawan kay Timoteo ng tumpak kung ano
talaga ang tunay na buhay-Kristiano. At, sino ang higit ng makapagsasabi sa atin kung ano talaga ang
Kristianong pamumuhay kaysa sa isa na nakapamuhay ng gayong pamumuhay at ngayon ay dumating
na sa kanyang hangganan at nakapagnilay-nilay sa buhay na iyon? Sinasabi sa atin ni Pablo: Ito ang
kahulugan ng tunay, matapat, na buhay Kristiano.” Sa II Tim. 4, Si Pablo ay nagpapaalam kay Timoteo
at iniatang kay Timoteo ang pinaka mahalagang bagay dapat niyang tandaan. Sa pambungad na mga
pananalita, sinabi niya kay Timoteo, “Ipangaral mo ang salita.” (t.2). Nagpatuloy siya sa talatang 5 na
sabihin kay Timoteo, “Ganapin mong lubos ang iyong ministeryo.” Gampanan mo ang iyong tawag
bilang ministro. Bakit? Kasi, sa kanyang pagpapatuloy sa talatang 6 sinabi niya, “Tungkol sa akin, ako’y
ibinubuhos na tulad sa inuming handog, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na.” Ang
mga salita ay tumutukoy sa isang pagkakalag sa barko. Ang mga kable at panali ay kinakalagan na.
“Ako’y nakahanda na ngayon na makasama ang aking Tagapagligtas sa kaluwalhatian. Subalit ang
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pag-alis ko sa iglesia, Timoteo, ay nangangahulugang tunay na maraming responsibilidad para sa iyo.
Kaya nga, kailangan kong sabihin iyo ng napakalinaw kung ano ang kahulugan ng mamuhay ng may
katapatang, buhay Kristiano.” 

Marami ang magsasabi na sila ay namuhay na buhay Kristiano, subalit hindi naman. Nagpatuloy pa si
Pablo ng pagsasalita tungkol sa isang lalaking tinawag na Demas, na siyang tumalikod sa kanya. Sa
talatang 16 nagsalita siya ng iba pang mga lalaki na, sa sandali, ay may mabuting salita sa kanya,
nguni’t tinalikuran siya sa panahon ng pagsubok. Marami d’yan, wika ni Pablo, na nagsasabing sila raw
ay mga Kristiano, nguni’t wala namang sikmura upang lumaban; wala silang puso sa takbuhin. Ang
pangwalang hanggang gantimpala ni Cristo ay hindi ang kanilang pag-ibig, at sandaling ang paglimot
sa sarili alang alang kay Cristo ay lubhang nakapalaki, at ang halaga ay naging napaka malaki, sila ay
tumitigil at tumatakbo. Subalit ito ang ibig sabihin nito, Timoteo, ang mabuhay ng tunay na Kristianong
pamumuhay: lumaban ng mabuting pakikipaglaban, tapusin mo ang iyong takbuhin, at ingatan ang 
pananampalataya.

Ano kung gayon ang mamuhay ng tunay na buhay Kristiano? Ito ay ang pagtatalagang iingatan ang
pananampalataya. 

Tatlong mga bagay ang sinasabi ni Pablo: Lumaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Tinapos ko ang
aking takbuhin. At iningatan ko ang aking pananampalataya. Ang unang dalawa (Lumaban ako ng
mabuting pakikipaglaban; natapos ko ang aking takbuhin) ay paglalarawan – hinango mula sa mga
laro ng Olympic. Pagkatapos, sa pangatlo, iniwan ni Pablo ang lahat ng anyo ng pangungusap at
sinabi, “Ito ang ibig sabihin ng buhay Kristiano – ingatan ang pananampalataya.” Ang
pananampalatayang  itinalagang ingatan ni Pablo ay ang pareho ding pananampalataya na ating
ipinahahayag ngayon mula sa Banal na Kasulatan. Ito ay naka-sentro sa pagliligtas at mahabaging
pakikiisa kay Jesu Cristo, ang Anak ng Dios, at tanging Tagapagligtas ng mga makasalanan. Sa
pamamagitan ng pananampalatayang ito’y nalalaman ko at nakatitiyak ako na ako ay ligtas dahil sa
Kanyang biyaya lamang, na ipinahayag sa krus ng Kalbaryo, at ang Cristong ito ay nabubuhay sa akin. 

Sinabi ng apostol kay Timoteo sa II Tim. 1:12, “Kilala ko ang aking sinasampalatayanan, at Ako’y lubos
na naniniwalang maiingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon.” Ang
Kristianong pananampalataya ay isang kaligtasang pakikiisa, sa biyaya, kay Jesu Cristo. 

Subalit ito rin ay pananalig rin sa kabuuan ng katotohanan.  Itoý ang pananampalataya. Ito’y ang
kabuuan ng Banal na Kasulatan na umiikot sa paligid ng iisang sentro, o ng pangunahing punto nito –
ang Dios. Ang Dios ay soberano. Ang biyaya ng Dios kay Jesu Cristo. Ito ay ang pinaka-katawan ng
katotohanan na nakabuod sa mga kredo ng iglesia – pananampalatayang Reformed at mga biblikal na
mga kredo. Sinabi ni apostol Pablo kay Timoteo sa II Tim. 1:13, “Ingatan [panghawakan] mo ang mga
ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin.” Si apostol Pablo mismo ay nagtalaga ng
buong katotohanan, isang buod ng Kristianong pananampalataya, kay Timoteo.  

At marami pa. Ang pananampalataya ay paraan ng pamumuhay. Ito ay ang mabuhay lamang at ganap
kay Cristo Jesus sa pagsisisi at kapakumbabaan. 

Ngayon, patungkol sa pananampalataya, ang pakikiisang ito kay Cristo, ang kabuuan ng biblikal na
katotohanan, ang pamamaraan ng pamumuhay sabi ni Pablo, “Iningatan ko ito.” At ang salitang
iningatan ay nangangahulugang higit pa sa simpleng pagtatabi sa isang ligtas na lugar.. Ang salitang
“iningatan” ay tumutukoy sa pagkilos ng isang pinagkatiwalaan ng isang mahalagang bagay ng isang
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nagmamahal at minamahal niya.  Itoý tumutukoy sa isang namangha sa karangalan na pagkatiwalaan
ng isangmahalagang yaman, sa isa na alam ang kahalagahan ng ipinagkakatiwala sa kanya, at,
samakatuwid, binabantayan ito at iniingatan at pinahahalagahan ito at namamatay para dito.  Isipin
ang isang ina sa kanyang higaan ng kamatayan, habang inaalis niya ang kawit ng isang kwintas na
isiuot niya sa loob ng limampung taon.  At sabi niya sa kanyang anak na babae, “Ang iyong ama ay
ibinigay ito sa akin bago kami ikasal, noong iwan niya ang giyera sa Korea.” Binuksan ng anak na
babae ang kuwintas (isa itong puso), binuksan niya ang kawit, at sa loob ay nakita niya ang nakaukit
na mga salitang: “Ang anghel ng Dios ay naka-kampo naka paligid sa kanila na may takot sa Kanya.
Lubos na nagmamahal. Charles.” At sinabi ng kanyang ina sa kanya, “Gusto ko na maging sa iyo ito.
Gusto ko na ingatan mo ito.” Ito ay magiging napakahalaga sa kanya, hindi ba? 

Gayon din ang pananampalataya. Bakit ito mahalaga? Dahil ito ay ipinagkatiwala sa atin ng ating
Panginoong Jesus. Binili ito para sa atin ng mismong dugo ni Jesus Cristo. Ito ay galing mismo mula sa
puso ng Dios. At ngayon ay ipinagkatiwala sa atin upang ingatan ito hanggang sa katapusan.

Ano ang katulad ng pag-iingat ng pananampalataya? Kung gayon, sinabi ni Pablo, kailangan natin
ngayon na pumunta sa mga laro ng Olympic. Alam ng bawat isa ang tungkol sa mga laro sa Olympic
sa panahon ni Pablo. Ang mga larong iyon ay nagsimula noon pang 776 BC at nagpatuloy hanggang
AD 393, ginagawa tuwing ika-apat na taon. Partikular na tinukoy ni Pablo ang dalawang mga laro na
nilayong ilabas nito ang iyong puso: boksing at takbuhan. “Nakipaglaban ako ng mabuting
pakikipaglaban.” Noong ikinumpara ng apostol ang pag-iingat sa pananampalataya sa laban ng
mabuting pakikipaglaban, ibig niyang sabihin na may mga kalaban na nakatalaga upang daigin ang
pananampalataya na ipinagkatiwala sa atin ng Dios. May mga kalaban na nagnanais na wasakin ito, at
sindakin tayo, at tuksuhin tayong iwan na ito. Naroon ang makasalanang-laman – ang iyong
makasalanang-laman. Nandýan ang isang buong masamang mundo ng mga tao. At naroroon ang
diablo. Lahat sila ay lulusob.

Sinabi ng apostol, “ Nagkaroon na ako ng mga pakikipagtulunggali para sa pananampalatayang ito
laban sa maling aral.  Nagkaroon na ako ng pakikipagtunggali laban sa takot.  Nawalan na ako ng mga
kaibigan.  Marami ang nag-isip  na ako ay isang panatiko.  Nawalan ako ng kalagayan at “ Karangalan
sa mundo ng akademiko.  Akoý hinamak at ipinakulong.  Timoteo makipaglaban ka ng mabuting
pakikipaglaban.  Iyan ang buhay kristiyano – ang banal na pakikipagbaka laban sa iyong kasalanan,
isang banal , isang banal na pakikipagbaka laban sa pakikisang-ayon sa mundo, isang banal
napakikipagbaka laban sa demonyo at sa kanyang mga panunkso. 

At itoý napakalinaw.  Sinabi ni apostol Pablo sa I Cor. 9:26, “Kaya’t ako’y tumatakbo na hindi gaya ng
walang katiyakan; hindi ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin.” Ngunit sinusupil ko
ang aking katawan,at ginagawa itong alipin”.  Ang sinabi ng apostol, “Hindi ako manununtok sa anino.
Hindi lamang ako gaya ng paru-paro na lumulutang. Kundi ako ay nasa gitna ng ring at aking tinatalo
ang aking kalaban.” May masidhing pagsasanay; pagsasanay at pananalangin; pagsasanay at pag-
aaral ng Biblia; Lumaban ng mabuting pakikipaglaban.

At pagkatapos sinabi ng apostol, “natapos ko na ang aking takbuhin.” Ang takbuhin niyang tinutukoy
ay hindi ang takbuhin sa kolehiyo. Hindi ito takbuhan. Hindi ito isandaang yarda ng takbuhan. Kundi ito
ay karera sa mga laro ng Greek Olympic. At ang dulo nito ay hindi ang matapos mo ang mga bloke.
Hindi lamang ito sa pagtapos ng layong labing-tatlo o dalawamput-isang milya. Subalit ang matapos ay
nangangahulugang malagpasan ang tali sa dulo. Siyang makapagtitiis hanggang sa wakas ay
maliligtas. 
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Kaya nga sinasabi ng apostol na hindi lamang may mga kumakalaban sa pananampalataya, kundi
mayroong kapaguran, mayroong pagkasira ng loob, at mayroong libong mga boses ang magsasabi sa
iyo, “umayaw ka na.” Ang umayaw sa takbuhan ay pagsasabing, “Sapat na ang aking ipinaglingkod
kay Cristo. Natapos ko na sundan ang landas ng pagsunod sa aking maka-langit na tawag. Susubukan
kong kumapit kay Cristo para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan, pero tapos na ako sa paggawa
sa mga sinasabi Niya. Ayoko na. Tapos na ako.” Ito ay maaaring makapagpa-walang karapatan mula
sa karera. Ito ay maaaring makapagpa-layo sa atin mula kay Cristo. Sinabi ni Pablo, tumakbo ako.
Tinapos ko ang aking takbuhin. Hindi ako umayaw. 

Ang tunay na buhay Kristiano ay nangangahulugang mamumuhay ka kung paanong lumalaban ang
isang boksingero at tulad sa mananakbo sa takbuhan. Nangangahulugan ito na ang tunay na buhay
Kristiano ay isang masidhing espiritualidad. 

Ang Salita ng Dios ay hindi tayo inilarawan bilang mga manonood sa paligid, pumapalakpak at
kasamang nakikihiyaw. Ang Salita ng Dios ay hindi tayo inilarawan, lalo na bilang mga nasa malilim na
lugar habang nanonood sa buhay Kristiano at nagmamasid. Ang Salita ng Dios ay hindi tayo inilarawan
na nasa kubol – ito ay, ang kubol ng nagbabalita, kubol ng manlalaro – nagbibigay ng komentaryo sa
buhay Kristiano at nagsasabing, “Kung gayon, dapat ginawa nila ito,” o ‘di naman kaya “Kung gayon,
dapat ginawa niya ito.” Kundi ang Salita ng Dios ay inilarawan tayo bilang mga kasali, hindi
nagmamasid  at nagsasalita, kundi lubhang abala sa Kristianong pananampalataya. Ang buhay
Kristiano ay buhay ng isang karera. Ito ay tulad sa labanan na tayo ang lumalaban. Ang Kristianismo
ay hindi isang laro. Ito ay seryoso. Ang paraan ng ating pamumuhay sa pananampalataya ay may
habambuhay na mga kahihinatnan. Hindi dahil pinaghirapan natin ang ating kaligtasan. Kundi, nakita
mo, ang ebanghelyo ni Cristo ay nagpapahayag na noong tayo ay binigyan ng pananampalataya ni
Cristo at ng buhay ni Cristo, samakatuwid ito ay magre-resulta ng pagbabago sa buhay. Ito ay magre-
resulta ng masidhing espritual na pagpupunyagi.

Ang buhay na ito ay hindi ang lugar para sa iyo upang patunayan ang iyong lakas at tibay. Bagkus ito
ay ang lugar para sa iyo upang ipamalas ang lakas Niya na Siyang iyong pinagtitiwalaan. Ito ay laban
ng mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Ang buhay na ito ay hindi ang lugar na kung saan
ay ipapakita mo lamang ang lakas ng iyong pag-iisip upang malaman ang katotohanan, kundi upang
ipakita ang karunungan Niya na Siyang nagpahayag ng katotohanan sa iyo sa paraan ng iyong
pamumuhay. Ang buhay na ito ay hindi ang lugar upang ipakita ang lakas ng iyong pagnanais, kundi
ipakita na nasakop ni Cristo ang iyong pagnanais at dinukot ang iyong puso, sa paraan ng iyong
pagsunod sa Kanya. Hindi ka iniligtas ni Cristo upang maupo sa paligid, o bumitin-bitin ang iyong mga
paa sa tayaan, o ang matulog sa takbuhan. Kundi inilagay Niya ang Kanyang pananampalataya, ang
nakapagliligtas na pananampalataya ni Cristo, sa iyong puso upang ikaw ay lumaban, at tumakbo
hanggang sa dulo, na may walang kapagurang alab.      

Sinasabi ng apostol na mayroong matinding pampa-lakas- loob at inspirasyon sa Kristianong
pananampalataya. Sinasabi niya, “Kaya’t mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng
katuwiran, na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon.” Ang buhay Kristiano,
tulad ng sinabi ko, ay hindi ang mabuhay upang tamuhin ang kaligtasan sa kalangitan, kundi dahil
binigyan tayo ng kaligtasan sa kalangitan. Lumalaban tayo, tumatakbo tayo, nag-iingat tayo, hindi
upang tamuhin ang korona, kundi dahil ang putong (korona) ay ibinigay sa atin ng biyaya. Ito ay
“nakalaan,” sabi ng apostol. ito ay nakalaan sa akin sa kalangitan. Ito ay isang palaisipan na hindi
masasagot ng di-mananampalataya. Kung, totoo nga, sabi ng di-mananampalataya, ito ay nasa iyo na,
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bakit kailangang alisin mo pa ang iyong sarili dito? Tunay ngang ito ay palaisipan. Ito ay bugtong sa
ating makasalanang-laman, nguni’t hindi sa pananampalataya at pag-ibig. Hindi kailanman palaisipan
ang umibig. Sapagkat ginawa ni Jesu Cristo ang lahat, nakamit ang lahat, tinamo ang lahat, kaya
naman, tayo ay lumalaban,tayo ay  tumatakbo, at  tayo ay nananatili.             

Ang putong (korona) ng pagkamatuwid ay tumutukoy sa lubos na kaganapan, ang lubos na
pagpapatawad ng ating kasalanan sa dugo ni Jesu Cristo. Ito ay inilaan para sa akin, at, sinasabi ng
apostol, ang matuwid na Hukom ay ibibigay ito sa akin. Ibibigay Niya ito hindi lamang sa akin, wika ni
Pablo, kundi sa kanilang lahat na nagnanais na makita ang Kanyang pagpapakita. Ang sinasabi nito ay
ang makitang minsan si Jesu Cristo sa Kanyang lubos na kaluwalhatian ay higit pang kabayaran sa
lahat ng mga pagpupunyagi at mga luha at kalumbayan at kapaguran at kawalan na ating nararanasan
sa kasalukuyang buhay na ito. Mayroong isang bagay tungkol sa pagpapakita ni Cristo. Sa Kanyang
karingalan, sa Kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan, na walang katapusang kaluguran at
kasiyahan, na higit pang kabayaran sa anumang kawalan na ating tinitiis sa kasalukuyang panahon.  

Mababasa natin sa pagtula ng Mga Awit: “Kapag ako’y gumising, aking mamamasdan ang iyong anyo
at masisiyahan.” Sa oras na ang nabuhay na Panginoon ay magpapakita sa Kanyang kaluwalhatian,
kung aayon, wala nang pagpapasakit ang tila labis, wala ng sobrang pakikipaglaban, wala ng
matinding kapaguran. 

At kaya nga, mamumuhay ka ba ng buhay Kristiano, ng tunay na buhay Kristiano? Ang tagtakbo,
pakikipaglaban, at pag-iingat ng pananampalataya. Mamuhay ng Kristianong pamumuhay na may alab
para sa kaluwalhatian ng Dios.

Tumakbo na tulad sa pagtakbo ng mananakbo. Tumatakbo siya ng mabuti. Ibinibigay niya ang lahat
ng mayroon siya. Mag-ingat sa kawalang malasakit, mahina ang loob, maligamgam na paghihirap sa
buhay Kristiano. Ito ay kakila-kilabot na kasalanan. 

Subalit hindi ka tumatakbo sa sariling lakas mo. Ginagawa mo ito kay Cristo na Siyang tumawag sa iyo,
sa kailangang kalakasang Kanyang ibinibigay, at sa Kanya ang lahat ng kaluwalhatian.

Subalit mayroon pa. Mabuhay ng buhay Kristiano na may pagpipigil sa sarili, na may kahinahunan.
Sinasabi ng apostol sa I Cor. 9:25, “Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa
lahat ng mga bagay.” Ang kahinahunan, pagpipigil, sa pamamagitan ng pananalangin at sa
pamamagitan ng Salita ng Dios na buhay Kristiano ang siyang ating tawag. Tinawag tayo ng Dios
upang labanan ang udyok ng ating laman. Magpasiya ka kung paano ka mamumuhay. Huwag mong
itanong ang tanong na, bilang isang Kristiano, “Anong mali dito?” Kung ito ang paraan mo ng
pamumuhay na buhay Kristiano, samakatuwid ikaw lamang ay payak. At kung iyong tanong, Anong
mali d’yan, hindi ito makabubuhay ng alab para sa Dios. Bagkus itanong natin ang tanong tulad nito:
Ano ang maaaring makapag-pataimtim sa akin sa pananalangin? Ano ang magpapa-gutom sa akin sa
Salita ng Dios? Ano ang magpapatibay ng pag-ibig ko kay Cristo? Anong mga bagay ang nagpapa-
bagsak sa akin, kahit mukhang wala silang malay? 

Ang isang seryosong atleta ay hindi nagtatanong kung gaano kaliit ang kanyang matatamo sa kanyang
pagsasanay. Ang isang seryosong atleta ay hindi magpapakita sa gym at sasabihing, “Well, ipakita mo
sa akin ang pinakamaliit na kailangan kong gawin.” Nauunawaan ng isang seryosong atleta na dapat
niyang ibigay ang pinakamagaling na magagawa niya sa kanyang paglalaro. Hindi ka tinawag ng Dios
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upang gumawa ng sapat lamang. Ano ang magagawa ko at mananatili pa rin akong Kristiano?
Seryosong tanggapin natin ang buhay Kristiano. 

At unawain na ang halaga ng katapatan kay Cristo at sa pananampalataya ay lumalaki sa ating lipunan
at sanlibutan. Ang mga araw ng pagdurusa ay una para sa iglesia ni Jesu Cristo sa sanlibutan, at sa
America din, sa kanila na nagnanais mamuhay ng totoo na buhay Kristiano. Bago tayo mamatay, bago
ang ating paglisan, makakakita tayo ng mahalagang pagdurusa para sa pananampalataya kay Cristo.
Nangyayari na ito sa maraming mga kapatid na lalaki at babae sa buong mundo ngayon. At sa
hinaharap ay mangyayari rin sa atin. 

Bukod pa dito, ikaw na pinasahan ng katwiran ni Cristo, dapat mong puntahan ang mga dulo ng
daigdig na may ebanghelyo at ipahayag ito.  Ibilang ang halaga. Alamin kung ano ang buhay Kristiano.
Ingatan ang pananampalataya. Lumaban sa laban. Tumakbo sa takbuhin. Huwag lumihis mula sa
landas ng pagsunod kay Cristo. At maging tiyak na Siya na ipinakita ang Sarili na malakas nang
nakaraan ay magpapakita din na malakas sa iyo.

---------------------------------------------

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat kami sa iyo sa mahalagang Salita ng Dios. Nawa ang pagkilos ng Espiritu ay
tumatak sa aming mga puso. Dalangin namin ito sa pangalan Jesus, Amen.


