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Holiness in Illusion
Hypocrisy is applying holiness in form, but denying it in heart.
This is holiness in illusion; and definitely is a sin.

Pretentious? Who Cares?
Others may presume that somebody who considers himself a true man of God, pretentious;
But who cares?

Imaginary People
These imaginary people live in a world of seclusion. Having a kind of language deprived of figures of
speech, idiomatic expressions, and above all, spirituality.

Things Happen
Good things happen to bad people to make them good! Bad things happen to good people to make them
cautious, and to teach them to forgive and to have longsuffering, thus, making them not only good, but
excellent!

Trusting God, our Creator
I have learned to trust, not on my own capacity but, with the power and the capacity of my creator. To
whom all honor and glory and praises is due, forever and ever. AMEN!

Biblical Inerrancy
The inerrancy of the Bible in the wisdom that it has, and the knowledge that it teach are glaring
evidences to prove that it came from God.

Ridiculous Doubts
It is ridiculous to see that somebody who does not believe in God will use God’s word in casting doubts
upon the integrity of the very same person he does not believe to exist.

His Will Be Done
May God’s will be done.
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Keeping the Love of Christ
To keep the love of Christ that will make us more than conquerors, we must keep his words.

It Must Remain
The love of Christ must remain in us.

Our Safest Defense
Above all, the love of Christ is our safest defense in this fight.

Enemy in our Flesh
These demons are enticing our flesh. There is an enemy within our being. In our flesh.

Pangkontra sa Pita ng Laman
Ang masamang pita ng laman, nakokontra ‘yun ng pagaayuno.

Huwag Itago ang Kasalanan
Ang pagtatago mo ng kasalanan ang makakapagpahiwalay sa’yo sa Dios.

Kung sa Ikabubuti Naman
Kung alam mong sa ikabubuti mo, kahit masakit titiisin mo. Dahil alam mo na sa kabila ng sakit na
nararamdam mo, ay may ginhawang kapalit.

Incomparable
‘Yung mga bagay na tinitiis dito ay incomparable sa mahahayag sa’ting kaluwalhatiaan sa hinaharap.

Hindi Basta Ganun Lang
May consequence ang paglilingkod sa Dios at paggawa ng mabuti.
Hindi lang bastabasta ganon ang paglilingkod sa Dios.
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Do Not Hesitate to Seek God
Let us not hesitate that God is the most important thing that we have to seek for in this life.

Never Refuse God’s Calling
God is calling us. But if you refuse, you will not find Him. If ever you’ll need Him, it’s too late.

God is The Most Powerful Above All
Sometimes weaknesses, diseases, and calamities;
Help and remind us that we are helpless in the mighty hands of God.

Seek First
Seek God first and you will have best in life.

Maling Pananampalataya
Ang maling pananampalataya ay sapat na dahilan para hindi mo ikaligtas.

Cognizant of Time
Christians are aware of time.

Kabanalan at Kasiyahan
Ang kabanalang may kasiyahan, malaking bagay ‘yun!

Always On Guard
Let us not be caught offguard, para hindi makascore ang kalaban.

Kung May Pagsisisi
Malalaman mong may Espiritu ka pa ng Dios kapag nakakaramdam ka pa ng pagsisisi.
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Huwag Matigas ang Ulo
‘Pag sinasaway ka na ng turo, huwag nang matigas ang ulo. Sumunod ka na!

Defense, Offense
We will not win the battle if we will only be defensive. We should also be offensive.

Synergism and Teamwork
Synergism is biblical. We need a concerted effort para mas mapadali ating mga paglilingkod.
Mas maganda ang resulta kung may teamwork.

Huwag Mabalisa
Napakagandang bagay ang pagtulong ng Dios.
Maaring marami tayong troubles, ikinababalisa, etc … pero ang sabi … “Kung ang Dios ang ating
katulong walang magagawa sa atin ang tao.”
Ang maging tiwala natin ay sa Dios.
Instead na mabalisa, dumalangin tayo sa Dios.

Paglalakbay at Paglilingkod
Kung matututunan lang natin ang secrets ng paglalakbay sa sanlibutang ito,
Magiging madali ang ang ating mga paglilingkod.

Synergy
Let us synergize!
Iba ang magagawa kapag nagcombine ang efforts natin lahat kaysa isa lang ang gagawa.
We can produce better results!
Kaya nga magdalahan tayo ng pasanin ng bawat isa para mas mapadali ang ating mga paggawa.
Hindi ito ang panahon para tayo ay magkabahabahagi.
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Dapat Muna
Para makaalalay ka sa mahina, dapat ikaw mismo malakas.
Para makapagpabalikloob ka, dapat ikaw mismo nasa loob.

Magkakatulong Bawat Sangkap
Magkaroon tayo ng pagmamalasakit sa bawat isang sangkap.
Tumulong tayo sa mga suliranin ng bawat isa.
Tulungan natin ung mga kapatid na mahihina.
Tayong mga malalakas maging bahagi tayo sa mga nagpapalakas sa mga mahihina.
May hindi kayang abutin ang isa.
Tulungan natin siyang maabot yaong inaabot niya.

Concerted Effort
Salvation is a concerted effort.
Ang kaligtasan ay makakamit sa pamamagitan ng pagtutulungan.

Huwag Maging Burden
Huwag tayong maging burden sa isa’t isa.
Para tayo ay makapagpatuloy.

Sumampalataya at Giginhawa
Sumampalataya ka sa Dios at sa Sugo Niya,
Giginhawa ang paglilingkod mo sa Dios.
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Itanggi ang Sarili
Hindi madaling itanggi ang sarili at magpakumbaba.
Pero kung may Dios tayo sa buhay, we can do that!
Ito ay isang bagay na ginawa ng Panginoong Hesus,
Ang pagtanggi sa sarili.

Talking and Listening
When you talk, God listens.When you stop talking, God speaks,
And you must listen.
Sa panahon ng ating pagtahimik, maririnig natin ang Dios.
At sa panahon naman na tayo ay magsasalita, makikinig ang Dios.

Mga Bagay Na Lihim
Huwag nating hahatulan ang mga bagay na nakalihim sa atin.
Ang mga bagay na nakalihim, ay sa Dios.

Wala Nang Atrasan ‘to
Ngayon ka pa ba aatras?
When it has cost you almost everything in your life!

Maingat sa Pagsasalita
Ang sa Dios ay nagiingat sa kanyang mga sinasabi.

A Christian’s Mouth
It is better to keep silent if there is nothing beneficial that will come out of your mouth.
A Christian does not just open his mouth!
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Don’t Say a Word Unless You Mean It
You want to be justified?
Be careful with every word that comes out of your mouth.
When you say you’ll do something,
Be sure to do it!

Limutin ang Masama
Huwag maging ipunan ng masama ang isip natin.

Matandain sa Mabuti
Huwag tayong maging matandain sa masamang gawain ng ating kapwa.
Kundi ang tandaan natin, ay ang mabubuting gawa nila.

Katotohanan para sa Katotohanan
Bago ka magsalita, tingnan mo muna ang nakikinig sa’yo.
Huwag ka basta magsasabi ng katotohanan sa mga gusto ng kasinungalingan.

Yes, No, or Keep Silent
Let our no, be no. And our yes, be YES.
If we’re not sure of our answer, just keep silent!
God is not obliging us to always have an answer.
And it is not evil to keep silent.

Tiyak na Kaligtasan
Ang tiyak na kaligtasan ay ang paggawa ng mabuti.
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Ang MakaDios, Gumagawa ng Mabuti
Ang tunay na kahulugan ng makaDios ay makaMabuti.
Kung sa Dios ka, gumawa ka ng mabuti.

SawingPalad ang Di Tutupad
Narinig mo ang kautusan pero di mo ginagawa? Sawingpalad ka!

Marunong ang Lider
Kung leader ka, dapat maalam ka sa ibatibang mga bagay.

Root of All Evil
The greed for power and position that doesn’t belong to you is the root of all evil.

Maingat Makipaglaban
Ang pagiging maingat ay isang paraan ng pakikipaglaban.

Lahat ay sa Ikabubuti Natin
Ang sumatotal ng lahat na ginagawa ng Dios ay kabutihan.
Bagamat parang hindi man maganda ang nangyayari,
Hindi mo alam, lahat ito ay para sa kabutihan mo.

Parehong sa Ikagagaling
Mabuting ipanalangin natin ang mga taong nagkakasala sa atin.
Gayon din naman ang mga taong walang ginagawa sa ating mali.
Ito ang pinakamabuting magagawa natin sa kapatid.
Napakagaling nito! Bakit?
Dahil gagaling ang kapatid, at the same time, gagaling ka rin.
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Nagaalis ng Buhay
Ang kasalanan, nagaalis sa atin ng buhay.

Panalangin ng Matuwid
Ang panalangin ng taong matuwid ay maaaring makapagpakilos sa Dios.

Hindi Minamahal ang Napopoot sa Dios
Ang Kristiano tinuturuang mawalan ng pagmamahal sa mga napopoot sa Dios.

Ipanalangin ang Kapatid
Ang isang kabutihang magagawa sa isang kapatid na hindi niya malalaman —
Ipanalangin ang kapatid na nagkakasala ng diikamamatay.
Ito ay kabutihang tiyak na gagantihin ng Dios.

Ang Malinis, Handa sa Paggawa
Ang taong malinis, kahit ano ang ipagawa mo, handang gumawa.

Ang Ginagamit, ‘Yung Malinis
Ang pamimili ng Dios ng gagamitin —
Ay hindi batay sa pinagaralan. Hindi kung sino ang maganda.
Kundi, doon sa kung sino ang malinis!
Doon nagtratrabaho ang Dios, sa malinis.

Magpakatino at Magtapat
Gusto mong makita ang mga bagay ng Dios?
Magpakatino ka! Magtapat ka lang.
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Just Within Our Reach
Huwag kang magpapakataas.
Magagaya ka niyan kay satanas.
Di naman masamang magaspire,
Pero dapat ‘yung abot lang natin.

Manghawak kay Kristo
Huwag tayong mangapit sa asawa, sa kaibigan, o sa pakinabang.
Manghawak tayo kay Kristo.

Huwag Kumati ang Tainga
Huwag mong ihiwalay ang tainga mo sa katotohanan.
Huwag mong hayaang mangati ‘yan.

Huwag Hatulan ang Mangangaral ng Dios
Kung ikaw ay tunay na Kristiano, hindi mo dapat hinahatulan ang Mangangaral mo.

Isigaw ang Katotohanan
Ang katotohanan, hindi pinaguusapan sa tabitabi lang.
Isinisigaw dapat ‘yan sa mga bubungan!

Not Freethinkers
Christians are not freethinkers.
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Hayaan Mo Lang Sila
Bakit ka ba naanib? Hindi ba dahil sa aral?
Kung may nakita kang katitisuran, titigil ka na ba?
Hayaan mo lang sila. Tuloy mo lang.
Sino ba ang maliligtas?

Masama Kung Hindi Tinapos
Ang mabuti, tinatapos. Ang mabuting hindi tinatapos ay masama.
Anomang mabuting inumpisahan mo, kahit naka10 taon ka pa, tapos itinigil mo,
Wala na sa mabubuting ginawa mo ang aalalahanin pa.

Kahit Nakakapagod, Tuloy Lang
Tuluytuloy lang. Direcho lang.
Dapat hanggang katapusan ang paglilingkod.
Kaya kahit nakakapagod,
Tulog lang.

Itakwil ang Kasinungalingan
Obligasyon nating itakwil ang kasinungalingan.
Di ka maliligtas, kung di mo ‘yan itatakwil.

Wisdom and Knowledge
The wisdom we can learn from the Bible and the knowledge we can acquire from it
Is far better than the guesses, temporary and partial knowledge of man.
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Maganda sa Loob at Labas
Mas magaganda ang mga kababaihan sa Iglesiang ito —
Sa panlabas pati sa kalooban.

Hahatulan ang Ayaw sa Totoo
Totoo, pero ayaw mong tanggapin?
May hahatol sa’yo!
Huwag mong tanggihan ang aral.
Kawawa ka pagdating ng araw.

Tiisin Dahil sa Tungkulin
May mga bagay na dapat tayong tiisin.
Dahil meron kang resposibilidad.
May tungkulin ka.

Lalake sa Pananampalataya
Sa pananampalataya, dapat walang babae!

Paggamit ng Kalayaan
Gamitin natin ang kalayaan natin sa pagsunod sa kautusan,
Hindi sa paggawa ng katarantaduhan.

Lumipat Pa Sa Mali
Napakasama ng tao kung mula sa pagkaunawa nito ay lilipat pa sa mali.
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Tutol Hindi sa Talikuran
Kung lalake ka, kahit sino pang kaharap mo pag tutol ka, Sasabihin mo nang harapan!

Huwag sa Makalaman
Delikadong kasama ‘yung mga taong mas matimbang pa ang laman sa espiritual.
Huwag kayong makipagclose sa mga ganyan.

Kabataan, Iukol sa Dios
Iukol ninyo ang inyong kabataan sa Dios.

Magpakaligaya sa Panginoon
Magpakaligaya ka sa Panginoon at bibigyan ka Niya ng nasa ng iyong puso.
Huwag kang magpakaligaya sa mga artipisyal na kaligayahan (sa pakikipagkasintahan, pakikipag
barkada, etc.)
Dahil matatapos ‘yan.

Malibang Dios ang Magingat
Kahit anong klaseng pagiingat ang gawin mo sa buhay mo
At hindi naman Dios ang magingat dito,
Wala ka ring magagawa.

Kasama sa Kalakip
“Lahat ng bagay, nangyayaring magkakalakip”
Kasama ka ba dito?
Para lang ito sa mga nagsisilbi sa Dios
At tinawag sa pagbabanal sa Iglesia ng Dios.
Sa mga may kasamang Kristo.
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May Reserba
May magandang nakareserba sa mga lingkod ng Dios.

Hindi Mapapahamak
Kung matuwid ka,
Kahit ano mang dumating at mangyari sa’yo,
Hindi kapahamakan ‘yan.
Lahat ng bagay na ipinahihintulot ng Dios na maranasan mo,
Hindi kapahamakan ‘yan.

Laging Perfect
‘Pag ang Dios ang nagbigay,
Laging tama, laging mabuti.
Perfect gift!
‘Yan ang prinsipyong dapat taglayin natin mula sa Dios.

Pride, Fried
‘Yang pride, alisin n’yo ‘yan.
‘Pag nagkasala ka, aminin mo!
‘Pag di mo inalis ‘yang pride na ‘yan,
Mapafried ka sa impierno!

Kusang Tumutulong
Sa kapatid na sumasampalataya, hindi na kailangan pang hingan ng tulong.
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Pambulok ng Kaluluwa
Pangbulok sa kaluluwa ‘yang gawa ng laman.

Pasikip
Ang kautusan hindi paluwag.

Ang Nagpapaakay, Nagpapasakop
Kung gusto mong magpaakay, Magpasakop ka!

Sakripisyo, Hindi Benepisyo
Ang tungkulin, sakripisyo,
Hindi benepisyo.

Huwag Mapagsamantala sa Mali
Huwag kayong maging mapagsamantala sa kalikuan.
Gawain ng mga masamang tao ‘yan.

Huwag Matulog sa Pansitan
Kayong mga presidente o nangunguna sa mga grupo,
Huwag kayong matulog sa pansitan!
Dapat malakas ang pakiramdam ninyo sa mga kasama n’yo.

Payo ng Pantas, Para sa Pantas
Maraming nakikinig ng payo,
Pero ang pantas ang nakikinabang sa payo.
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Huwag Tumibay sa Tao
Tumibay tayo sa turo.
Tumibay tayo sa katuwiran.
Huwag sa tao.

Discerning Good and Evil
Dapat magsanay ka sa pakiramdam.
Sa pagdiscern ng mabuti at masama.
Para lumapit man sa’yo ang masama,
Makakalayo ka.

Hustisya ang sa Tao ng Dios
Walang inhustisya sa tao ng Dios!

Pakikinig, Pagunawa at Paghiling
Pag nakikinig ka ng salita ng Dios,
Sabayan mo ng pagunawa
At paghiling sa Dios ng pangunawa.

Huwag Magtanim ng Sama ng Loob
Ang taong hindi nakakalimot ng sama ng loob ay masamang tao.

Napakaraming Dahilan ng Pagpapasalamat sa Dios
Sa bawat araw, linggo, o buwan na lumilipas
Ay may dahilan tayo para magpasalamat sa Dios.
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Nagtatayo ng Templo
Kahit wala tayong malalaking kapilya.
Nagtitindig naman tayo ng mga templong magiging dapat sa Dios.

Eksaktong Pagtupad ng Utos
Ang utos eksakto.
Kaya tuparin din natin ng eksakto!

God is Exact
Ano mang ginawa ng Dios ay may sukat.
Because He is an exact God.

Eksaktong Pagsunod
Ang Dios, may eksaktong oras.
Kaya ‘pag tinawag ka ng Dios,
Sumunod ka na!

Taingang Disiplinado
Ang tainga ng Kristiano, disiplinado ‘yun.
Kung alam mo nang tsismis at paninira lang ang mapapakinggan mo,
Huwag mo nang bigyan ng panahon!

Kahit Konti, Makakasira
Ang konting tsismis maaaring makasira
Sa malaking karunungang dala mo.
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Aral sa Pakikinig
Sa pakikinig, may aral din dyan. Hindi lahat pakikinggan mo.
Ang utos, ‘pag alam mo nang mali, huwag mo ng pakinggan.
Hindi lahat ng nangangaral pakikinggan mo.

Pagpilitang Pumasok
Ang pagpipilit sa pagpasok dapat manggaling sa’yo,
Di ka dapat pipilitin ng kung sino.

Kung Hindi Naman Kailangan
Kung ang pagaasawa excess na lang
At hindi kailangan sa paglilingkod,
Huwag na.
Hindi ngayon panahon ng pagaasawa.

Huwag Makakalimot Tumawag sa Dios
Huwag lang tayong makakalimot na tumawag sa Dios,
Hindi rin naman Siya nakakalimot magbigay sa paraang alam Niya.

Basta’t Kasama ang Dios
Kung kasama mo ang Dios sa gawain,
Kahit sino pa magtulongtulong laban sa’yo!

Welcome God
Winewelcome natin ang Dios ‘pag nagbabanal tayo.
Pero parang pinapaalis natin Siya ‘pag puno ang puso mo ng galit, poot, o inis.
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Do It In Private
Mas magandang walang tao ang nakakaalam ng idinadaing mo sa Dios.
Para hindi mawalan ng privacy ang relasyon natin sa Kanya.

Presensya ng Kapangyarihan ng Dios
Ang presensya ng kapangyarihan ng Dios ay hindi nakacapture ng audio/video.
Kaya mas mabuti pa rin kung pupunta kayo ng Pasalamat dito sa Apalit kaysa magmonitor.

Ibigin Mo, Itakwil Mo
Kung ang isang kapatid, hindi mo man kakilala o kaclose, pero kinakitaan mo ng katuwiran,
Ibigin mo,
Pero kung mismong ang nanay mo o mga mahal sa buhay ay walang katuwiran, gumagawa ng masama,
Itakwil mo.

Maghasik ng Sagana
Ang paghahasik,
Dapat yung totohanang paghahasik.
Huwag yung sukli.

Hindi Atin
Dapat matutunan natin:
“‘Pag hindi atin, hindi atin“
May gustong ituro doon ang langit sa atin.

The End
Everything has its end.
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Freewill
Freewill is one of the most precious gift from God to man.
Through it, we can make things worth appreciating to Him.

Lumaban sa Gyera
Walang bayani na hindi lumaban sa gyera.

Mga Huli na Mauuna
Huli man daw at magaling,
Mauuna pa rin.

Hindi Maliligalig sa Paglilingkod
Ang kapatid na nangangapit kay Kristo, kahit sumama man ang umaakay,
Hindi maliligalig sa kanyang paglilingkod.

Do Good, Quietly
Do it as quietly as you can.

The Bible is True
Every inch, every centimeter, and every millimiter of the Bible is true.

Ang Diwa ng Dios
Ang diwa ng Dios, gumawa ng mabuti sa lahat.
Kahit sa mga hindi kumikilala sa Kanya.

Napipigilan
Kasalanan ay pumipigil sa paggawa ng mabuti.
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Love Wholly
Let us love not only a brother, but the brethren.
Let us love not only a group in the church, but the whole church.

Guided By The Truth
Laging ang totoo ang dapat na pamantayan at guide natin sa buhay.

Alam Na Dapat Bago Gawin
Sabi ng iba, ‘Let’s cross the bridge when we get there.’
Mali!
Dapat alam na natin ang gagawin natin bago palang tayo tumawid.

BilisBilisan
Kung mabagal tayo sa pagamin sa kamaliang nagagawa natin,
Hindi natin mapapansin, malaki na ang damage na nagawa sa atin,
Saka pa lang natin marerealize ang mali natin.

Huwag Puro Repair, ‘Yung Bago Naman!
Huwag ang mangyari sa buhay natin
Ay repair tayo ng repair sa mga pagkakamaling nagawa natin kahapon.
Tapos kinabukasan magrerepair ulit tayo.
Dapat ang aim natin sa bawat araw ay makagawa ng mabuti
Para dumating man ang bukas ay hindi na tayo kailangang magrepair pa.
Nauubos ang oras natin sa pagrerepair ng mga mali natin kahapon.
Hindi na tayo nakakagawa ng mga bagong bagay na mabuti.

Page 21 of 112

last updated: 2007/03/13

Mga Salita Ng Pantas | Minsang Sinabi Ng Pantas (MSNP) | Quotes of Wisdom by Brother Eli Soriano
http://msnp.wordpress.com

Huwag Sayangin Ang Pinagpagalan
Isipin niyo ito —
Sa isang pitik lang ba eh iiwanan natin ang mga paghihirap natin ng ilang taon?
Dahil lang sa isang bagay na panglaman ay iiwan natin ang ating mga sinumpaang tungkulin?
Ganunganon na lang ba yon?
It’s not worth it!

Mga Bagay sa Mundong Ito
Kung naglilingkod tayo sa Dios,
Hindi lahat ng bagay sa mundong ito ay makukuha natin.

Alam ang Tama at Mali
Mahalaga ang kaalaman sa mali upang malaman ang tama.

Mahalin ang Kaaway
Gawain ng taong sakdal ang magmahal sa kaaway.

Worst Enemy
The worst enemy is he who was once a friend.

Mas Mahirap, Mas Banal
Kung saan mahirap ang pagtupad,
Doon napakalaki ang kabanalan.

Let God Do The Rest
Just do your best, and let God do the rest.
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Kahit Gantihin ng Masama
Gumawa ng kabutihan, gantihan man ng masama.

Put on Love
For us to be perfectly united, to be fruitfully one, we have to put on charity.

Be Meticulous
Ang pagiging metikuloso ay daan sa kabanalan.
You cannot be perfect if you’re not meticulous.

Huwag Kumain ang Ayaw Gumawa
Walang katuwirang kumain ang hindi gumawa.

Ang May Pagasa, Naglilinis
Ang taong may pagasa ay naglilinis ng kanyang sarili.

Nakatitiyak
Ang taong nakataas ang noo, nakatitiyak ng kinalalagyan.

God Supplies
He supplies the delights of our heart.

Free
The best things in life are free.

A Lifetime is Not Enough
A lifetime is not enough to understand the word of God.
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Hanapin ‘Yung Maganda
Kahit gaano kapangit ang isang tao, may makikita kang maganda sa kanya.
Hanapin mo lang.

Protective
It is better to be overprotective, than less protective.

Siguradong May Gagawin
Kung kay Kristo ka, may gagawin ka.
Hindi pwedeng wala!

Walang Ayawan
Ang isang taong nagtatagumpay ay hindi umaayaw.

Release It For The Glory of God
Consume the energy of your youth.
And release it for the glory of God.

Kahit na Paratangan
Magsalita ka ng katotohanan kahit paratangan man ng kasinungalingan.

Do It With All Your Best
When you do something for the Lord, do it with all your best.

Say It, Prove It
Saying is one thing, but proving is another thing.

United in Love
Ang pagkakaisa ng Kristiano ay pagkakaisa sa pagibig.
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The More He Listens
The lesser you ask for yourself and the more you ask for others,
The more God listens to you.

Infallible Word of God
Walang palpak sa Bibliya.
Daanin man sa syensya at lohika.

Maligayang Wakas
Hindi man natin alam ang bukas, sabi sa Biblia,
May maligayang wakas sa taong may kapayapaan.

Nagbubunga ang Gawa
Ang mga panglangit, may bunga na buhay na walang hanggan,
Ang panglupa, nagbubunga ng kasiraan.

Nasa Mabuting Kulungan
Ang isang lingkod ng Dios ay bilanggo sa paglilingkod sa Dios.

Hindi Nakasulat sa Biblia
May mga nakasulat sa langit na wala sa Biblia.

Napapanahon
Ang pantas na napapanahon, kailangan ng tao sa panahong iyon.

Perfect Gifts
Every perfect gift is from God above.
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Sakdal na Gawa
Ang Dios kung magbigay, sakdal.
Dapat din sakdal ang paggawa ng mga lingkod.

Tigilan ang Masama
Ang mga tinuturuan ng aral ng Dios ay silang mga tumitigil sa paggawa ng masama.

Maaaring Maiwala ang Pagibig
Maaaring ang may mga pagibig ay maagaw pa at mawalan ng pagibig.

Hindi Ginagalaw ang Maingat
Ang ginagalaw ni satanas ay ang mga lingkod na hindi nagiingat ng kanyang sarili.

The Inner Man
It is the inner man in the heart which is precious in the eyes of God.
Ito ang dapat nating mapalago.

Magpakita ng Kabutihan sa Kaaway
Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kabutihan sa kaaway,
Nagbibigay tayo sa kanila ng pagkakataon upang makaunawa ng katuwiran at maligtas.

Mula sa Puso
Ang pagawit, dapat nanggagaling sa puso.

Banal ang Mapagpasalamat
Ang kapatid na hindi nagpapasalamat, hindi matatawag na banal.
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Tuloy Pa Rin
Ang tunay na kapatid, madapa man,
Nagpapatuloy pa rin sa paggawa.

Gagawa ng Paraan
Kung ang kapatid ay may kasamang Dios,
Hindi hadlang ang kahirapan.
Gagawa at gagawa ng paraan upang makapagtagumpay.

Kung Nasaan Siya, Nandun Ka
Kung lingkod ka ng Dios, dapat ay nandoon ka kung nasaan Siya.

Anak ng Kapahamakan
Ang natitisod, anak ng kapahamakan.

Batas ng Espiritu Santo
Ang pagiingat ng kanyang sarili ay batas ng Espiritu Santo.

Tinuturuan ng Dios
Ang tinuturuan ng Dios ay siyang nakakakilala ng pagiisip ng Dios.

Ilihim ang Gawang Mabuti
Para makagawa ng mabuti, humingi ng tulong sa Dios at ilihim ito sa lahat.

Turuan Muna ang Sarili
Bago mo turuan ang iba, turuan mo muna ang iyong sarili.
Ikaw muna ang dapat kakitaan ng pagkatuto.
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Maingat
Ang nagiingat ng kanyang sarili, hindi ginagalaw ng masama at hindi maaaring mahiwalay.

Para Saan ang Ginagawa
Sa lahat ng iyong gagawin, isipin mo ito —
Ang ginagawa ko bang ito ay para sa buhay na walang hanggan
O para sa sariling kapakanan ko lang?

Panatag sa Pagkatawag
Mapanatag ka sa pagkatawag sa iyo.

Panalangin
Ang pangalis ng kabalisahan, panalangin.

Paghiling at Pagpapatuloy
Kung ang ating hihilingin sa Dios ay para sa ikapagpapatuloy ng ating mga paglilingkod,
Hindi Siya magdadalawangisip na ibigay ito sa atin.

Huwag Pansariling Kapakanan
Iasses natin ang ating mga sarili —
Baka gumagawa na lamang tayo para sa sarili nating kapakanan.

Nakikilala Mo Ba Ang Dios?
Kung kilala Mo ang Dios,
Hindi ka gagawa ng mga bagay na labag sa Kanyang kalooban.
Alam mo dapat ang gusto Niya.
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Napakapalad
Hindi n’yo ba naiisip kung gaano tayo kaswerte?
Mas malalim ang pagkakaintindi natin sa mga talata ng Biblia kaysa sa ibang relihiyon!

Golden Rule
Kung gusto mong patawarin ka, magpatawad ka muna.
Kung gusto mong kaawaan ka, magbigay ka rin muna ng iyong awa.

Be Concerned
Are we concerned? Are we helping God with His plan to win souls?
Hanggang ngayon ay nagtatayo si Kristo. Kaya dapat kasali tayo.

Tapat Din Dapat
Tapat ang Dios. Dapat magpakatapat din tayo.

Iwan ang Kasalanan
Para kaawaan ka, magiwan ka muna ng iyong mga kasalanan.

Awa Sa Marunong Maawa
Papaano ka makakaasa ng awa mula sa Dios kung ikaw mismo ay hindi naaawa.

Ang Duda, Hindi Giginhawa
Ang hindi nagtitiwala sa Mangangaral ay hindi giginhawa.

Dahil Tumalikod sa Totoo
Ang pagtalikod sa totoo ay ang ugat ng kasamaan ng tao.
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Ipinagmamalasakit Tayo ng Dios
Huwag tayong mabalisa.
May Dios na nagmamalasakit sa atin,
At Espiritung tutulong sa atin.

Not Living To Their Expectations
You are not here to live up with the expectations of other people.
As long as you know what is right and do what is right.

Walang Kwenta, Walang Dios
Ang isang mundong walang Dios ay walang kwenta.

Tibay at Lakas ng Loob
Masama ang tukso, pero paraan ito upang patibayin ang dibdib ng isang naglilingkod sa Dios.

SamaSamang Paggawa
Lahat ng mga sa Dios ay samasamang gumagawa para sa ikaliligtas nila.

Biyaya at Kabutihan ng Dios
Ang pagkakaroon ng kapansanan o kapintasan ay paraan upang maramdaman ang biyaya at kabutihan
ng Dios.

Malinis ang Ginagamit
Ang malinis, ginagamit ng Dios.

Kapuluan sa Silanganan
Malaki ang lugar ng Pilipinas sa puso ng Dios.
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Inuusig
Ang Kristyano ay nagbabata ng paguusig.

Greater Chance to Salvation
As long na may tinitiis ka at mapagtiisan mo ito hanggang sa huli,
Malaki ang iyong chance sa kaligtasan.

‘When I am Weak, I am Strong’
Ang kapangyarihan ng Dios ay nagiging sakdal sa oras ng ating kahinaan.

Lalong Natutuwa
Ang Kristiano, habang nahihirapan ay lalong natutuwa.

Pinapasukan ng Demonio
Ang mga napanghihimasukan ni satanas ay ‘yung mga walang takot at hindi mapagpigil.

Isipin ang Mabuti
Magisip tayo ayon sa pananampalataya.
Lagi nating isipin kung ano ang mabuti.

Spend Our Time
We should spend our most precious time for the Lord.

Para Huwag Magyabang
Kaya tayo ay may kahinaan o kapintasan ay upang hindi tayo magpalalo ng labis.

Captain
We are the master of our faith and the captain of our soul.
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Deserves the Best
God has given you the best that you deserve.

Itanggi ang Sarili
Kung gusto mong maligtas, Huwag mong ibigin ang iyong sarili.

No Retreat, No Surrender
Ang isang tunay na lalaki ay hindi umaatras sa pakikipagbaka sa katuwiran.

Manifests the Glory of God
Everything in this world will remind us of God.
Even every drop of a leaf from its stem will remind us of His glory.

Kahit Istorbohin ng Kaaway
Lalo dapat tayong maging matatag kapag iniistorbo tayo ng kaaway.

God’s Revelations
Ang mga pahayag ng Dios ay nagpapatunay ng Kanyang pagmamahal sa mga naglilingkod sa Kanya.

Makinig at Gawin
Nakikinig ka man ng katuwiran pero hindi mo ito ginagawa,
Hindi ka pa rin aariing ganap.

Kailangan Natin ang Tungkulin
Hindi tungkulin ang may kailangan sa atin.
Kundi tayo ang nangangailangan ng tungkulin upang maligtas.

Practice What You Preach
Bilang tagapagturo, dapat alam mo sa sarili mo ang iyong tinuturo.
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Do Your Best & God Will Do The Rest
Kung may hinihiling ka sa Dios, gawin mo ang part mo.
At kung hindi man Niya ito ibigay, tanggapin mo.

First Thing First
You should know first the objective before you do something.

Glory of God Remains
We must be ready to be ignored and disregarded,
As long as the glory remains to the God in the heavens.

Marunong Maawa sa Nangangailangan
Ang kapatid na marunong maawa sa nangangailangan,
Pinananahanan ng pagibig ng Dios.

IbaIbang Uri ng Pagibig
Hindi lahat ng pagibig mabuti.
May pagibig na ikapapahamak.

Ipaglaban ang Tama
Kahit saang bagay lalo na kung tama ito,
Ipaglaban natin.

All The Way
Even though the road is rough, let us go all the way.

Freewill subject to God’s Will
In the real sense, Christians are not free.
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Overtime
Kung ang kaaway, nago overtime sa paggawa ng masama,
Dapat tayo ay magovertime din sa paggawa naman ng mabuti.

Panandalian Lamang
Hindi lalaki ang mga taong nagsusuko ng kanilang tungkulin sa Dios
Dahil lang sa pagaasawa o sa mahal sa buhay.
Bakit?
Temporal lang lahat ‘yan, e.

Kahit Nahihirapan
Ang lingkod kahit na nahihirapan, naliligayahan pa rin.
Dahil alam niya na ang ikinapipighati niya
Ay ang ikapupunta niya sa buhay na walang hanggan.

Lahat ng Nakikita
Ang mga bagay na nakikita ay may katapusan.
This is biblically, physically and scientifically true.

Within Limits
Masama ang magagawa ng pagiisip kapag hindi ito pipigilan ng Dios.

Will Be Liable
Ano man ang gawin mo, you will be held liable to it.
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Simulan sa Sarili
Ang pagbabago sa buhay dapat nagmumula sa atin.
Tayo ang magpipilit noon sa sarili natin.

Always Ready To Help
We should be always ready to give a helping hand.

Katapatan sa Puso
Kaya ng Dios ibigay ang ating mga hinihingi kapag nakakitaan tayo ng katapatan sa puso.

Sa Lumalaban sa Aral ng Dios
Sumpa ang tatamuhin ng mga lalaban sa aral ng Dios.

Sa Ayaw Makinig sa Dios
May sumpa ang hindi pakikinig sa salita ng Dios.

The Shortest Way
Walk straight to the Lord.
That is the shortest way to salvation.

Mananahan ang Pagibig ng Dios
Ianalyze natin ang ating mga sarili —
Tayo ba ay maawain sa kapatid?
Nakikinig ba tayo ng salita ng Dios?
Kung mayroon tayo ng mga ito, pinananahanan tayo ng pagibig ng Dios.
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Bigyang Halaga ang Awa at Magagawa ng Dios
Huwag nating hahatulan ang ating mga sarili.
Dahil kung gawin ito,
Para na rin nating winawalang halaga ang awa at magagawa ng Dios.

Bible & Science
Ang Siyensya ay hindi kayang tutulan ang Biblia.

May Mas Mabuting Lupain
Kung tayo ay naniniwalang may Dios, dapat maghangad tayo ng mas mabuting lupain kaysa dito.

Manaing Kay Kristo
Madaling panaingan si Kristo.
Madali Siyang maawa.

Huwag Iwanan ang Tungkulin
Ang ating tungkulin ay maihahalintulad sa isang upuan —
Kapag ito’y ating iniwanan ay siguradong may ibang uupo d’yan.
At kung dumating ang oras na nais na natin itong balikan,
Maaaring hindi na pwede dahil may iba nang nagmamayari nito.
Kaya’t pagpahalagahan natin ito.
Gumawa tayo habang may pagkakataon pa.
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Mas Mahirap sa Impyerno
Sa mga taong gumagawa ng masama sa kapwa,
Hindi man magkaroon ng karamdaman ngayon,
Mas mahirap naman ang apoy na naglalagablab sa impyerno.

Awa, Tanda ng Pagibig
Ang naaawa sa kapatid, pinananahanan ng pagibig ng Dios.

Ito ang Totoo
Ang totoo, walang sinisino.

Hindi Lang Puso, Kundi Buo
Ang tunay na pagmamahal, hindi lang dapat sa puso,
Kundi kasama ang buong katawan.

Mayroon Ka Bang Dios?
May mabuting magagawa sa isang tao ang pagkakaroon ng Dios.

Dios ang Nagpapagaling
Kahit anong sakit, kayang pagalingin ng Dios.
Pero kung ‘yan ang bigay sa’yo bilang parusa,
Hindi ‘yan maaalis.

Basta Kasama ang Dios
Masarap mabuhay kahit na may paghihirap at pagdurusa.
Basta’t may Dios kang kasama.
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Close Your Eyes, You’ll See
Kahit na nahihirapan, ang pagasa’y maiibsan ito.
Basta’t pumikit ka lang at humingi ng tulong sa Dios.

Life Here Has Its End
The wisest decision to make is to prepare for eternity.
Preparing only to be a good friend, a good husband or wife is not a good decision.
Because the life in this world has its end.

Manghawak sa Katuwiran, sa Aral, kay Kristo
Ang Dios kailanman ay hindi magkakamali.
Kaya panghawakan natin ang katuwiran, ang aral, si Kristo.

Anihin ang Itinanim
Ang paggugol mo ng buhay, panahon, oras, o kayamanan sa gawain ng Dios,
Buhay na walang hanggan ang aanihin mo.
Pero kung ang mga paggawa mo ay nauukol lamang sa laman,
Kasiraan ang aanihin mo.

Kung Kinakailangan
Ang may pagibig sa Dios,
Kung kailangang iwanan ang mga mahal sa buhay para sa gawain ng Dios
Ay gagawin ito.

Pagtitiyaga sa Mabuti
Pagtiyagaan nating gumawa ng mabuti at maipagtapos ito.
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Hindi tayo magsisisi sa huli.

Comparatively Speaking
Walang kwenta ang anomang bagay kumpara sa buhay na walang hanggan.

Malaking Pakinabang
Ang pagkakaroon ng mabuting budhi sa kapatid at pagkatakot sa Dios ay may pakinabang na malaki.

Huwag Masamang Budhi
Upang huwag tayong masumpa ng Dios,
Huwag tayong magkakaroon ng masamang budhi sa kapatid.
Huwag nating kukwestyunin ang katuwiran Niya.

Huwag Patangay sa Tsismis
Hindi ba’t kaya ka naanib sa Iglesia ay dahil sa aral?
Bakit ka nagpapatangay sa mga tsismis at bulungbulungan?

Mas Lalong Dapat Paggugulan
Kung ang buhay na ito, napaggugugulan mo ng iyong kayamanan,
Mas lalo na dapat ang buhay na walang hanggan.

Huwag Pighatiin ang Espiritu Santo
Kung tayo ay tao ng Dios, ang Espiritu ng Dios ang bumubuhay sa atin.
Iassess natin ang ating mga sarili,
Baka ang lupang katawan natin ay pahina ng pahina.
Baka napipighati natin ang Espiritu Santo na nasa atin.
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Free For All
Salvation is for everybody.

Devotion to Eternal Life
Bigyan natin ng buong debosyon ang buhay na walang hanggan.

Kung ‘Yung Iba Nga Eh
Kung ang masasama napagtitiyagaan ang ibang gawain,
Ano pa kaya ang mga lingkod sa paggawa ng mabuti na siguradong may kasamang Dios?

Finish It
It is better not to start a work, than leave it undone.

Fight
Remember, this is a fight!

Always Pray
Our first defense against evil is to pray all day and night.

Inside the Love of God and Christ
The safest condition that we could possibly enter, is their love. (John 14:23)

By Keeping His Words
Live on earth with the Father and Christ abiding in you, by keeping his words.

Salamat sa Dios
Salamat sa Dios sa kaniyang mga kabutihan sa atin.
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Mahal Tayo ni Cristo
Mahal tayo ni Cristo. Higit pa tayo sa mapagtagumpay!

Nakatakdang Magtagumpay
Ang pagtatagumpay natin, nakatakda na yun! Sa pamamagitan ng pagibig ni Cristo.

Pinakamalaki Nating Pagasa
Ang ating pinakamalaking pagasa, nasa Roma 8:37
“Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo’y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan
niyaong sa atin ay umibig.”

Tayo’y Magsipanalangin
Magkarugtong: Mateo 26:41 & Efeso 6:1819
“Kayo’y mangagpuyat at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso: ang espiritu sa
katotohanan ay nakahanda, datapuwa’t mahina ang laman.
Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at
mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal,
At sa akin, upang ako’y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may
katapangan ang hiwaga ng evangelio,”

Huwag Piliting Kumain
Ang Kristiano hindi dapat pinipilit o namimilit kumain.
Dahil baka nagaayuno ‘yung kapatid
At maging kasangkapan ka pa ng demonio para tuksuhin
At magkasala ang kapatid mo.
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Pagaayuno at Pagpaparusa
Ang pagaayuno ay pagpaparusa sa kaluluwa. (Awit 69:10)
‘Yung mga nagagawa nating shortcomings, edi magayuno ka!
Parusahan mo ang kaluluwa mo kaysa parusahan ka ng Dios.

Pagpapalayas ng demonio
Pagka sa lokal may pagkakampikampi, may matinding demonio na nandun.
Ang dapat gawin, palitan ang mga tagapamahala.
Napapalayas lang kasi ‘yun sa pananalangin at pagaayuno.
Baka hindi ‘yun marunong magayuno. (Marcos 9:29)

Lagay ng Kaaway
Dahil ang sumpa kay satanas ay may kalayaang kumain ng alabok,
Ang ginagawa ng demonio,
Naglalagay siya ng kaaway mismo sa ating sarili. (Galacia 5:1921)

Monster In You
Ang isa sa ating kalaban —
There’s a monster within us.

Enemy In You
‘Yan ang pinakamatinding kalaban ng kapatiran individually.
There is an enemy within you.
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May Labanang Nagaganap
Yung sa Awit 34:7, bakit tayo pinagsasanggalang ng mga anghel?
Kasi may battle.
Kahit natutulog ka, gumagawa ang masamang espiritu.

Depensa ang Panalangin
Sa tindi ng labang ito, ang pinakamatindi nating depensa ay ang panalangin.

Huwag Mabalisa
Huwag kang mabalisa sa iyong buhay.
Sumunod ka lang sa Dios at Siya ang bahala sa’yo.

Mababa at Mapagpasensya
Ang pagpapakababa at pagpapasensya ay karunungan ng Dios.
Alam mo nang ikaw ang tama, Ikaw na ang magpasensya.

Serving Voluntarily
Ang Kristiano, gumagawa ng kusa. Hindi na kailangang may nagbabantay.
Hindi gaya ng iba, na kung kailan may nakakakita ay doon lang gumagawa.
Ang Kristiano ay hindi plastic. Kundi may kusang palo.

Huwag Gumanti ng Masama
Bigyang daan natin ang galit ng Dios.

Maligayang Maglingkod, Huwag Malungkot
Maglingkod tayong may kasiyahan sa Panginoon.
Huwag tayong malulungkot kapag nakikita nating inaapi tayo ng iba.
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Manggagawa Tayo
Tayong lahat ay manggagawa ng mabuti.

Isn’t that Obvious?
May mga bagay sa mundong ito na hindi na dapat sinasabi.
Dahil mismong ikaw ay nararamdaman o nararanasan mo na.

Kaya Natitisod
Ang mga natitisod, hindi nagpapahalaga at umiintindi sa katuwiran ng Dios.

SawingPalad ang Lumaban sa Dios
Lalaban ka sa aral ng Dios? Sawing palad ka!
Wala kang masusumpungang ganitong aral sa iba.

Vitamins for the Heart
Ang pinakamagaling na vitamins –
Espiritu ng Dios na nasa puso ng mga lingkod.

Laging Dapat Isipin
Ang lagi nating isipin ay
Kung papaano mapapadali ang ating mga paglilingkod.
Kung papaano tayo magiging sakdal.

Disiplinado ng Pagibig
Lahat ng ating gagawin, dapat disiplinado ng pagibig.

Halaga ng Buhay = Pagganap ng Tungkulin
Nagkakaroon lang ng halaga ang buhay ng isang tao kapag nakagaganap ng tungkulin sa harap ng Dios.
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Anong Ginagawa Mo?
Tanungin natin ang ating mga sarili kung ano ba ang ating ginagawa.
Kabahagi pa ba tayo ng katawan?
Ang ginagawa ba nating ito ay para sa Dios?

Di Pansin ang Kapintasan
Ang mga mananampalataya, hindi inaalintana ang kapintasan.

Dumaing sa Dios na Mapagbiyaya
Masama ‘yung daing tayo ng daing sa kapwa.
Dapat sa Dios tayo dumaraing!
Dahil Siya lang ang makapagbibigay sa atin ng mga bagay na idinadaing natin.

Fasting
Fasting is a form of worship.

Hindi Binabawi
Ang mananampalataya, hindi binabawi ang gawang mabuti.

Spending for Carnal? That’s a Bad Idea!
You’re not wise if you’ll only spend everything you have in this world for this flesh.
Because, flesh and blood will not inherit the Kingdom of God.

Naglilingkod sa Dios, Hindi Lang sa Tao
Magsamasama man ang isip ng mga matataas na tao sa lipunan (Senador, Presidente, etc.)
Ay walang halaga ito sa Panginoon kung ito’y ipinaglilingkod lamang sa tao at hindi sa Dios.
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Natutuwa sa mga Tapat na Lingkod
Natutuwa ang Dios sa mga lingkod na bagama’t nahihirapan sa pagtupad,
Tapat paring sumusunod at natitiis.

Not Offended
Ang may pagibig, hindi natitisod.
Kundi umuunawa.

Manindigan
Maninindigan tayo sa katuwiran!

Status: BUSY
You must be busy!

Dinirinig pati Pinakamahinang Daing ng Puso
Kahit gaano tayo kababa, at kahit gaano kataas ang Dios,
Naririnig Niya, maging ang mga pinakamahinang daing ng ating mga puso.

Handa sa Mabuting Gawa
Ang Kristiano ay inihahanda sa gawang mabuti.

Masanay sa Pagsunod
Sinasanay na tayo ngayon ng Dios sa pagsunod.
Upang pagdating sa buhay na walang hanggan ay wala nang maging problema.
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Tumiwala sa Panginoon
Tumiwala ka lang sa Panginoon.
Kung gusto Niya, mangyayari ito.
Kung ayaw Niya, wala kang magagawa.

Magtiyaga at Magtiis Hanggang Wakas
Ang magtitiyaga hanggang wakas, maliligtas.
Ang napagtiyagaan mo ng isang taon,
Kaya mo pa ng isa pang taon, at isa pa,
Hanggang sa makatapos ka.

May Buhay na Walang Hanggan
Kung mananampalataya ka at may pagibig na nasa iyong puso,
May buhay na walang hanggan na sa’yo.

Laging May Kasama, Hindi Soloista
Ang lingkod ng Dios ay laging may kasama. Hindi na maiiwasan ‘yon.

Unang Dapat Hanapin
Ano pa ba ang hinahanap natin? BF/GF? Asawa? Kayamanan?
Sabi sa Bibliya, “Hanapin muna ang Kanyang kaharian at katuwiran”
At bahala na Siya na magdagdag ng ating mga kailangan.
Di baleng maiwan tayo sa biyahe, Basta’t mayroon tayong katuwiran.
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Mahal ang Katuwiran
Kung mahal mo ang katuwiran,
Itatakwil mo ang iba, basta’t mapatunayan lang ang pagmamahal mo sa katuwiran.
Gaya ni Kristo — makakatuwiran hindi makakamaganak.

Inner Man of the Heart
Ang lalo mong dapat pagpahalagahan at ingatan ay ang taong natatago sa puso.

Willing to Obey
Kung tayo ay may pagpapahalaga sa salita ng Dios,
Dapat ay kinakikitaan tayo ng willingness sa pagsunod.

Mahalin Mo Rin
Ang mga taong minamahal ng mahal mo,
Pagaralan mo ring mahalin.

Pagtanggap sa Kapwa Tinawag
Ang mga taong kasama natin na naglilingkod, pagaralan nating matanggap.
At isiping mas mabuti sa atin ang ating kapatid.
Sa paggawa nito, tinatanggap na rin natin ang Dios na tumawag sa kapatid na ito, gayon din sa atin.
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Alisin sa Puso ang Kapaitan
May sakit ba ang iyong lupang katawan?
Kayang pagalingin yan ng Espiritu Santo ng Dios.
Magtiwala ka lang.
Hayaan mo itong manahan sa iyo,
At alisin mo sa iyong puso ang lahat ng mga kapaitan.

Hindi BastaBasta Mababago
Kung naninindigan ka sa katuwiran,
(Kahit na kapatid mo, magulang mo, o asawa mo)
Hindi ito kayang mabago.
Tanging ang Dios sa langit ang makakapagpabago dito!

Extra Power on Fasting
Sa pagaayuno, makakakuha tayo ng extrang kapangyarihan.

Magkakasama, Magkakasundo
Bilang magkakasama sa loob ng Iglesia ng Dios,
Dapat magkakasundo tayo.

Para Ipakisama Kay Kristo
Tinawag ka para ipakisama kay Kristo, hindi para sa kung kanino pa man.
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Mapagparaya
Kahit na minsang tama ka,
At alam mong may katwiran ka,
Magpadaya ka na!
Para matupad mo ang salita ng Dios.

Panget, Mabaho, Mahirap?
Kahit na panget ka, mabaho, o mahirap,
The fact na tinawag ka ng Dios sa Iglesia ng Dios,
Exalted ka na.

Ang Mayamang Tinawag sa Iglesia
Ang mayaman, hindi dapat nagyayabang tungkol sa kanyang kayamanan.
Dapat ipagkatuwa ang pagkatawag sa Iglesia at sa mga bagay na ikaliligtas.

Maging Kasangkapan ng Katuwiran
Kung gusto nating makasamba sa Dios,
Maging kasangkapan tayo ng katuwiran.

Mapagpahinuhod sa Kapatid
Ang may pagibig sa kapatid, nagiisip ng paraan para maalis at
Mapangatwiranan ang mga masamang nakikita o naiiisip sa kapatid.
Hindi bastabasta nalang sumasama ang loob.
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Working as a Team
Makikita natin ang kagandahan ng pagtatrabaho o ng ating mga ginagawa
Kung gagawa tayo as a team. Hindi ‘yung basta lang may kasama.

Nahahayag sa Gawa ng Grupo
Ang pagiging kay Kristo, ipinahahayag ng ginagawa ng isang grupo.

May Diwa ng Dios
Maswerte ang isang tao na may diwa ng Dios.

Sa Iglesia, Hindi Pagalingan
Hindi tayo dito nagpapagalingan tungkol sa mga bagay ng sanglibutan.
Sa kapatiran, hindi payamanan o patalinuhan.
Dapat may pagibig sa pagsasamasama.

Don’t Worry, Relax.
When you are with Christ…
Relax.

Gagantihin Ka ng Dios
Ang magandang bigyan ay ‘yung mga hindi makakaganti sa’yo.
Dahil Dios na ang bahalang gaganti sa’yo.

Mas Mahalaga ang Kapatid sa Dios
Kung kapatid ka sa Dios, mas mahalaga sa’yo ang kapatid kaysa pera o kayamanan.
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Magkakapantay Na
Ang mayaman at mahirap, ‘pag nagkasama sa Iglesia,
Magkakapantay na!
Ang mayaman ay hindi maitataas dahil sa kanyang kayamanan.
Parepareho na sa harap ng Panginoon.
Papaano naging parepareho?
Dahil sa mga kaalaman sa katuwiran.
Ang kapatid na janitor pareho lang ng narinig na kaalaman sa kapatid na abogado.

Huwag Mangamba, May Karamay Ka
Nagaalala ka sa iyong hinaharap?
Kung kaanib ka sa Iglesia ng Dios,
Hindi ka mawawalan ng mga magmamalasakit sa’yo!

Itago ang Mabuti, Ihayag ang Masama
Itago mo ang kabutihang nagagawa mo at ihayag ang mga masasamang gawa sa mga kapatid.

Maging Matuwid na Hukom
Bawal magtangi ang mga lingkod ng Dios.
Dahil pagdating ng panahon, maghuhukom tayo.
Dapat iwasan nating maging hukom na may masamang mata.

Basta’t Nasa Katuwiran
Apihin ka man, pagsalitaan ka man ng masama, patayin ka man —
Ayos lang.
Basta’t nasa katuwiran ka!
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Huwag TatangaTanga
Huwag tayong tatangatanga sa pakikisama sa mga tagalabas.
Huwag tayo madala sa kanilang mga masasamang gawa.
Kundi, tayo dapat ang makadala sa kanila sa katuwiran.

Handa sa Pakikinig sa Dios
Kailanma’t may tagapagsalita ng katuwiran sa ating harapan,
(may Manggangawa, o may Mangangaral)
Dapat nakahanda tayo.
Dapat pinananabikan ito.
Dahil ito ang pagkakataon kung kailan tayo kinakausap ng Dios.
Ang pakikinig sa Mangangaral ay pakikinig sa Dios.

Dare to Criticize?
You cannot criticize the Bible, it is very technical!

Kasalanan Mo Na, Kung Hindi Ka Maligtas
Ikaw na lang ang may kasalanan kung hindi ka maliligtas.
Ang aral kasi, very elaborately written.

Kasama Talaga ang Paguusig
Kalakip ng paguusig ang walang hanggang buhay.

Magkakapatid
Mayaman man o mahirap,
Ariin nating kapatid.
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Huwag Hamakin ang Mahirap
Paghamak sa Dios ang paghamak sa kapatid na mahirap.
Pinili ng Dios yan e!
Hindi ba tayo natatakot n’yan?

Doing For the Glory of God
Binigyan mo ng pagkain ang kapatid na walang makain.
Binigyan mo ng madadamit.
Tinulungan mo ang mga nangangailangan.
Sa paggawa nito ay pinaparangalan mo ang Dios.

Kaaway Din ng Dios
Kung ikaw ay tapat sa Dios, kaaway Niya ang mga umaaway sa’yo.

Mapalad ang Dukha
Ang dukha ay sa Dios. Tagapagmana ng Kaharian ng Dios.
Mayaman, gusto mong masama doon?
Mahalin mo ang dukha.

Bakit Masarap ang Bawal?
Karamihan ng masarap sa laman ay labag sa Dios.

Ang Galit sa Kapatid, Hindi Buhat sa Dios
Kung nagagalit ka sa kapatid mo,
Hindi Dios ang nagpapaisip niyan sa’yo.
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Pride
Pride — ikapapahamak mo yan!

Pagibig Higit Kaysa Kanino
Kailangang mas higit ang pagibig mo kay Kristo kaysa kanino pa mang tao.
Para ikaw ay maligtas at maging karapatdapat kay Kristo.

Paninindigan sa Katotohanan
Ang paninindigan sa katotohanan ay ibinigay ng Dios sa Iglesia.

Huwag Manalig sa Tao Lamang
Kung ang saligan mo sa Iglesia ay nasa tao lamang,
Mali ka!

Too Precious
Ang Katotohanan, is something that is costly.
Napakahalaga!
(Mas mahalaga sa sarili mo, sa kapatid mo, o sa kamaganak mo.)
Na hindi pwedeng icompromise.

Iglesia ng Katotohanan
Dapat nasa Iglesia ka dahil sa katotohanan.
Hindi dahil sa kamaganak, sa mahal mo sa buhay, o dahil sa tao.
Ang kabuoang pagsasamasama ng mga kapatid sa Iglesia ay ang katotohanan.

Naninindigan at Gumigiba
Dapat may matibay na paninindigan ang taong gumigiba ng mali.
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Destroying Evil
How can we destroy satan if we can’t destroy even our own misdeeds?
Paanong magigiba natin si satanas, kung mismong ang mga maling gawa natin ay di natin kayang gibain?

Walang Dapat Ikatakot
Huwag tayong matatakot kung ginagawa naman natin ang pinagagawa sa atin ng Dios.

Gigiba at Hindi Magigiba
Ang totoo, gigiba sa mali.
Ang mali, hindi kayang gibain ang totoo.

Mararamdaman Mo sa Pagbabasa
Sa pagbabasa mo ng Biblia, may kapangyarihan kang mararamdaman
Na hindi kayang iparamdam ng mga Mangangaral sa inyong harapan.

Pagsikapang Maganap ng Buo
Ang obligasyong binibigay sa’yo ng Dios, dapat pagsikapan mong maganap ng buo.

Kabayong may Preno
Dapat tayo maging kabayo na minamaneho ni Kristo.
May preno sa paggawa ng masama.
Kahit hindi latiguhin, may kusa.
Alam ang dapat gawin.

Ingatan ang Malinis na Budhi
Imaintain natin ang malinis na budhi.
Iwasan natin ang manloko ng kapwa, mandaya, o mag takeadvantage.
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Wala sa Letra
May mga aral ang Biblia na hindi letra.

Designation with Supervision
Hindi masamang magdesignate ng trabaho ang lider,
Pero dapat may supervision pa rin.

Walang Kaligtasan
Walang kaligtasan ang lalaban sa aral ni Kristo.

Huwag Matigas, Baka MaStroke
‘Pag naririnig mo ang salita ng Espiritu Santo at ayaw mo pa rin sumunod dito,
Katitigasan mo yan.
Delikado kapag ang puso ay tumigas.
Hindi mo alam, nastroke ka na pala!
Sa pagtigas ng puso mo, magkakaron ka na ng hatol.

Siguradong Totoo
Kapag ang Dios nagsalita, paniguradong ito’y totoo.

Marunong Magpigil sa Pagsasalita
Dapat marunong tayong magpigil ng ating mga pagsasalita,
Upang maiwasan ang pagkapahamak.

Huwag Patigasin ang Puso
Huwag mong patigasin ang iyong puso sa aral.
‘Pag sinabi na ng Espiritu Santo, sundin mo.
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Para sa Tagumpay
Pagpursigihan natin ang pagtatagumpay.

Ang ‘Oo’ ng Kristiano
Sa Kristiano, hindi na kailangan pang sumumpa para mapatunayang totoo ang sinasabi.
Sa Kristiano, ang oo ay talagang oo!

Tutulungan ng Espiritu Santo
Kung matatakot tayo sa Espiritu Santo at iingatan natin ang aral,
Makakaasa tayo ng tulong mula sa kanya.

Dapat Sigurado, Walang Duda
Ang dumagdag sa oo at hindi ay sa demonyo na,
Dahil ang pagdududa ay galing kay satanas!

Sinasabi sa Pagibig
Ang katotohanan, hindi bastabasta sinasabi ‘yan.
Ang katotohanan ay sinasabing may pagibig.
Kung alam mong ikasasama ng kalooban ng kapatid, hindi na ito sasabihin.

Nagpapahalaga sa Espiritu Santo
Ang taong natatakot sa Dios, pinagpapahalagahan ang Espiritu Santo.

Kung Kasama ang Espiritu Santo
Kapag nasa’yo ang Espiritu Santo,
Manalangin ka,
At makikinig sa’yo ang Dios.
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May Pataan sa Umiibig
Ang pagibig, nagaantay ng tamang pagkakataon.
May pagpapataan.
Marunong kumarkula sa kakayahan ng kapwa.

Lahat May Kahinaan
Lahat may kanyakanyang kahinaan.

May Hindi Dapat Sabihin
May mga salitang hindi mo agad dapat sabihin.

Huwag Banggitin o Gamitin sa Walang Kabuluhan
Tatandaan n’yo itong palagi mga kapatid —
Huwag n’yong babanggitin ang pangalan ng Dios sa walang kabuluhan,
Maging sa pagkanta, kung kasama ang pangalan ng Dios,
Dapat ‘yung totoo, ‘yung nasa puso.

Sabihin at Gawin
Lahat ng sasabihin ng bibig mo, gawin mo.
Upang ikabanal mo ang sinasabi mo.

Huwag Na Lang Kung Hindi
Huwag mo nang sabihin kung hindi mo rin ito magagawa.
Ikasasama mo ito!
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Isipin Muna, Kaya Mo Ba?
Karkulahin mo kung kaya mong panindigan ang mabuting gawa na naiisip mo.
At kung alam mo nang magagawa at mapapanindigan mo ito,
Sabihin mo ito at ikapagiging dapat mo.

From Heart to Mouth
One of the heart’s outlet is the mouth.

Sinasalita ang Laman ng Puso
Magingat tayo sa pagsasalita,
Dahil ito ang magpapakilala ng nilalaman ng ating puso.

Katotohanan para sa mga Nagtakwil na ng Kasinungalingan
Ang katotohanan, hindi ipinagtatapat doon sa mga ayaw magtakwil ng kasinungalingan.

Huwag kung Walang Batayan!
Huwag tayong masanay maniwala sa mga bagay na walang batayan.

Kung Mapatunayan Mo Nang Totoo
Kung makita mo na, at mapatunayang ito nga ang totoo,
Magpakatibay ka na!

Tapat sa Kapatid sa Iglesia
Maging tapat tayo sa kapwa kapatid natin sa Iglesia.

Pagsasalita ng Kasinungalingan
Ang kasinungalingan ay pagsasalita ng mga bagay na pabor para sa’yo.
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Huwag na Huwag Mapoot sa Kapatid
Sa mga may poot sa kapatid, ngayon pa lang hinahatulan na.
Wala na silang buhay na walang hanggan!

Mga Ayaw Pasakop, Makalaman!
Ang mga napopoot sa pagkasakop ay silang
ayaw pasakop sa aral,
ayaw pasakop sa mangangaral,
mga mahilig sa kalayawan,
mga makalaman!
Ang wakas ng mga ito, walang kaligtasan!

Huwag Makasarili
Kapootan mo ang sarili mo kung ang gusto mo lang ay para sa sariling kapakinabangan.

‘Yung Ginawang Mali, Hindi ‘Yung Gumawa ng Mali
Kinapopootan ng Dios ang mga gawang mali.
Hindi ‘yung taong may ginawang mali.

Anong Kulay Mo?
Sa buhay na ito, dapat ipakilala mo ang kulay mo – kung sa Dios ka ba o sa masama.
You have to take your stand!

Kumampi sa Katuwiran
Kumampi tayo sa katuwiran, hindi sa kamaganak.
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Ang Gawang Mabuti ay …
Ang mabuti ay isang gawaing inumpisahan, pinagplanuhan, pinanukala, at tinapos!

Galit sa Masama
Maling pagibig ang hindi napopoot sa masama.
Huwag tayong basta tatahimik lang.
Magpakita tayo ng poot sa gawang masama!
Wala tayong doktrina na kahit pinapasama na ang katuwiran ay di pa rin tayo kikibo!

Choose Your Side
Take your stand! Saan ka ba talaga?
Ayaw mong lumaban sa diablo pero ayaw mo ring pasakop sa Dios?!

Huwag Hatulan ang Sinasangayunan
Huwag mong hahatulan ang sinasampalatayanan mo.

Huwag sa Talikuran
Ang taong hindi ka masabihan ng masasamang bagay tungkol sa ‘yo
Sa harapan, kundi sinasabi sa’yo sa talikuran
Ay isang taong walang paninindigan.

Hindi Kabawasan
May nagkasala mang isang kapatid sa Iglesia,
Hindi pa rin nababawasan ang pagiging totoo ng Iglesia.
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Proud to be a Christian!
Kahit sa gitna ng sanglibutan,
Ipagmalaki nating tayo’y Kristiano!

Hindi Dahilan ang Trabaho
Basta’t hindi lang malapastangan ang aral ng Dios,
E ano ngayon kung mawalan ka ng trabaho?
Hindi dahilan ang trabaho para hindi tayo makasunod sa aral ng Dios.

Ang Taong Grasa at Taong Mayaman
Ang mga taong grasa nga, nabubuhay kahit walang kayamanan!
Samantalang ang mga mayayaman, maulanan lang, nagkakasakit na!
Talagang totoo ang sabi ni Kristo:
“Ang buhay ng tao ay hindi dahil sa kasaganaan ng tinatangkilik niya” .

Maraming Hindi Matutuwa
Sa’ting mga naglilingkod sa Dios,
Huwag nating aasahang marami ang matutuwa sa atin.
Dahil ang buong sanglibutan ay nakasalig sa masama.

ADD Virtue to Faith
We must always be progressive in faith.
Papaano?
Idagdag natin ang kagalingan sa pananampalataya.
Maging magaling tayo sa pagawit kung tayo ay mangaawit.
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Tuparing Buo
Tuparin natin ang buong utos.
Ginagawa mo nga ang iba, pero mayroon ka namang hindi ginagawang isa,
Nagkakasala ka na sa lahat!

Completeness
Ang lahat ng kabutihan ay may kabuuan.

Makitang Buo
Malaking kapalaran ang makita ang buong liwanag.

Ang Mabuting Mata
Ang may mabuting mata, nakikita ang mabuti.
Dapat ang ating mga mata ay maging gaya ng bulag na pinadilat ni Kristo.
Ang hinahanap ay buti lamang.

Huwag Hanapin ang Mali sa Kapwa
Magingat ka sa kasamang hinahanap ang pagkakamali ng iba.
Masamang tao ‘yun.

Nagiging Liwanag
Ang liwanag ay hindi katutubong bahagi ng tao.
Ito ay untiunting nabubuo bunga ng kabutihan, katotohanan at katuwiran.
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In Obeying God’s Law
You can use your own
strategies,
intelligence,
abilities,
your time, and your
heart
in obeying God’s law.

Not False Hope
Ang Dios hindi nagbibigay ng maling pagasa.

Si Lazaro at ang Mayaman
Ang kuwento ni Lazaro at ng mayaman ay nagpapakita ng hustisya ng Dios.

Mas Mabuting Gantingpala
Isipin mong kaya ka nahihirapan ngayon
Dahil may mas mabuting bagay na nagaantay sa’yo sa langit.

Huwag Magpakasamang Lubha
Kung lingkod ka ng Dios, hindi por que nakagawa ka ng masama
Ay magpapakasama ka nang lubha.
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Ang Idalangin Mo
Don’t wish it was easier, wish you were better.Don’t wish for less problems, wish for more skills.
Don’t wish for less challenge, wish for more wisdom.
Huwag nating ipanalangin na mabawasan ang ating pasan.
Ang hingin natin ay tulungan nawa Niya tayong magpasan.

Think Positive
You are what you think.
‘Pag iisipin mong mahina ka,
Manghihina ka talaga n’yan.

Back to Basic
Balik tayo sa basic!
“Walang makapaghihiwalay sa atin sa pagibig ni Kristo.”

Unaffected
Kung may problema ka,
Huwag mong hayaang maapektuhan ang pananampalataya mo.
Hindi ka makakabangon n’yan kung sa gitna ng problema mo ay papabayaan mo ang tungkulin mo.
Booster ‘yan.
Kapag naapektuhan ng problema ang paggawa ng tungkulin, hahatakin ka n’yan pababa.
May problema ka?
Harapin mo.
Pero hindi dapat ‘yan ang makapagpahiwalay sa’yo sa pananampalataya mo.
Hindi ‘yan ang makakapagpahina sa’yo.
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3 Basic Causes of Man’s Fall
Ito ang tatlong (3) basic na ikinababagsak ng tao:
Pagmamahal sa sarili (egocentric, di pagtanggi sa sarili) (e.g. Cain) ,
Pagmamahal sa Materyal na bagay o pera (e.g. Binatang mayaman), o
Pakikinig sa tinig ng iba (e.g. asawa, babae) maliban sa Dios (e.g. Solomon).
Si Job, pasado sa 3 ito, kaya siya naging dapat sa Dios.
Kaya itong tatlong ito ang ginamit ni satanas na pangsubok kay Job.
Kasi ito ang 3 best blow nya!
Kung malagpasan mo ‘yan, Panalo ka na!
May kasama ka ba namang DIOS, e!

Saan Ka Patungo?
Ang isang lider, dapat alam kung saan s’ya patutungo.
At malaman din ng mga inaakay nya kung saan sila patungo.

Creativity Bounds
Huwag tayong malimitahan ng mga bagay na nakikita lang natin.
Pwede naman tayong maging creative basta’t hindi lalabag sa rules o aral.

Motivated by Faith
Tuwing tatayo tayo sa harap ng mga kapatid para umawit,
Dapat hindi tayo motivated para maging sikat ka, o para hanapin ang crush mo, o dahil sa may
nakakakita, o para lang sa kung ano mang bagay.
Dapat motivated tayo ng faith.
Na ang ginagawa nating iyon ay magdadala sa atin sa kaligtasan.
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Inspired by Christ
Pag mataas ang moral mo,
Ganado ka sa paggawa ng tungkulin. Inspired ka.
Pero dapat tama ang inspiration mo.
Dapat si Kristo!

Patibayin ang Grupo
Dapat, ang aim natin sa grupo ay
Hindi lamang ang magpadami ng miyembro,
Kundi patibayin din ang pundasyon ng grupo.

Positive, Negative
‘Pag may gagawin tayong isang bagay,
Huwag nating tignan ang negative side,
‘Yung positive ang tignan natin.

Basta Utos ng Dios
Naiintindihan man natin o hindi,
Ikabubuti natin ang utos ng Dios!
Walang utos ang Dios na walang dahilan.

Happy Christians
Hindi mahirap maging maligaya.
‘Pag lingkod ka ng Dios, pinipighati ka man,
Masaya pa rin.
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Hindi ‘Kapalmuks’
Isang asset ng naglilingkod sa Dios
Ang pagiging mahiyain.

Literal to Spiritual
Kay Kristo, ang literal naikoconvert sa espiritwal.

With the Help of Christ
Kay Kristo, kahit hindi pwede, Pwede ‘yun!

Spiritual and Heavenly
Kung ang gagastusan natin ay si Kristo,
Huwag tayong maghinayang.
Espiritwal ‘yun e!
It pertains to something heavenly.

Mahal ng Dios
Mahal ng Dios ang nagtitiwala sa Kanya.

Makikita sa Gawa
Ang pagiging kapatid sa Dios, nagmamanifest sa gawa niya.

Huwag Itakwil Agad
Maging mapagpataan tayo sa mga nagkakasala sa atin.
Huwag ‘yung itatakwil natin sila agad!
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Paggawa ng Alagad
Kung ikaw ay alagad, makakagawa ka din ng alagad.
Sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila ng pagbabago sa iyong sarili.

Mahalaga ang Buhay Kung …
Kaya lang nagiging mahalaga ang buhay kapag ginagamit mo ito sa paglilingkod sa Dios.

What is your Profession?
Ang tungkulin sa Iglesia ay isang propesyong walang sinomang taong makakapagpaalis sa’yo.

Mabuhay sa Pagtitiis
Pagsikapan nating mabuhay sa pagtitiis.

Worthy Until Eternity
Gamitan natin ng panahon ang salita ng Dios at hindi tayo magsisisi.
Dahil magagamit natin ito hanggang sa walang hanggan.

Huwag Matakot
Anong magagawa sa’tin ng kaaway na ikasasama natin?
Dios ang bahala!

Cannot Be Obstructed
The people of God cannot afford to be embarrassed,
When it comes to the word of God.

Tatak ng Masama
Huwag nating hayaang magkaroon tayo ng tatak ng pagiging masama.
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For Our Own Sake
Pagsikapan nating makapanatili sa pagkatawag sa atin.
It’s for our own sake.

Madidiwaan Mo
Sa pamamagitan ng pakikihalubilong palagi sa mga kapatid,
Makakadama ka ng espiritu.
Malalaman mo kung sino ang may laban o wala.

Si Malakas at Si Mahina
Sa mga malalakas —
Hatakin natin ‘yung mahihina.
Sa mga mahihina —
Huwag naman kayong magpatihulog.
Mahirap din ang manghatak!

Paano Magpapatuloy?
Pagaralan natin kung papaano —
Hindi lamang ang magumpisa,
Pati kung papaano ang magpatuloy!

Piliin ang Hindi Makakahadlang
Kung dumating man ang oras na kailangan nating mamili,
Isipin natin kung alin ba sa dalawa ang makakahadlang sa tungkulin natin.
Tapos idrop mo kung ano yung makakahadlang na ‘yun.
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It’s Tough
If your enemy is a tough enemy, he will not let you go on smooth sailing.
And this is imperative in order to achieve salvation.

Pinagsasanayan
Ang kabanalan, pinagsasanayan ‘yan.

Ayaw Pang Magpatulong
Walang kasing sama ang isang tao na helpless na nga e,
Ayaw pang humingi ng tulong sa Dios!

Pinapaalam sa Atin
Ang Dios, pinapaalam sa atin ang ating mga pagkakamali sa pamamagitan ng maraming bagay. (sakit,
problema, etc.)

Umuunawa ng Kapwa
Ang matuwid na hukom, marunong umunawa ng kapwa.

Marunong Tumimbang
Dapat marunong tayong tumimbang ng mga bagay.
Ibatay natin sa sitwasyon.

Check Ourselves
Ang paghatol, gawa ng Dios ‘yan.
Para icheck din natin ang ating mga sarili.
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Hahatol Tayo
‘Pag hindi tayo hahatol,
Hindi tayo karapatdapat sa buhay na walang hanggan.

Your Thought, Your Destiny
Your thoughts determine your destiny.

Contributing to Salvation
Dapat lahat ng gagawin mo contributory factor para sa ikaliligtas mo.
Hindi dahil sa kung ano pa man.

May Marapat na Pagtitiis
Nagtitiis ka man, kung mali naman ang motibo, wala ring kwenta!

Gagantihin Balang Araw
Ang ipinagkait sa atin sa mundong ito ng mga makapangyarihan, ng mga mayayaman…
Ay gagantihin sa atin ng Dios balang araw.

Hustisya ng Dios
‘Yan ang hustisya ng Dios. Walang pinipili kahit sino!

Mahirap Man, Giginhawa Din
Mahirap man ang buhay dito sa mundo,
Magkakaroon din naman ng kaginhawahan sa buhay na darating.

Huwag Mawalan ng Pagasa
Huwag lang mawawala sa atin ang pagasa,
Gaya ng pagasang na kay Lazaro.
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Enough Reason to Give Thanks
Mahirap man tayo, maswerte pa rin dahil —
Nasumpungan natin ang lingap ng Dios. At kasama ka sa mga napili Niya.
Sapat na dahilan na ‘yan para magpasalamat tayo sa Dios.

Mas Mahalaga ang May Pagasa
Kahit wala tayong laman ang bulsa, pati laman ang tiyan,
Mas mahalaga pa rin na mayroon tayong lamang pagasa sa puso.

God Knows Best
Alam ng Dios ang pinakamabuti para sa atin.
Kung nakikita Niyang ikasasama natin ang pagyaman,
Hindi Niya iyon ipapahintulot.
Isang paraan din ‘yun ng Dios upang
Makapanatili tayong mababa ang loob at patuloy na tumawag sa Kanya.

The Highest Form of Prayer
Ang pagawit ang pinakamaatas na antas ng panalangin. (Awit 40:3)

Greater Life to Come
Hindi ang buhay na ito ang dapat nating pagubusan ng panahon.
May darating pang buhay sa susunod.
Doon tayo umasa ng kaginhawahan.
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Modest Life
Gusto mong maabot ang kasakdalan?
Mabuhay ka ng simple.
As modest as it can be.

Kahit Maliit ‘Yan, Hadlang Pa Rin
Ang maliit na gagawin nating mali, kahit maliit yan,
Makakahadlang ‘yan sa malaking karunungang dala natin.

Pagsasalitang Walang Daya
Kung gusto nating makakita ng buhay,
Kailangang ang pagsasalita natin walang dungis, walang pandaraya (sa tatay mo, sa asawa mo) sa kahit
kanino.
Lalo na sa kapatid sa Dios!

Small Lies, Big Lies
May kapahamakan ang pagiging sinungaling.
Kung ang akala ng iba, ang maliit na pagsisinungaling ay ayos lang — Hindi!
Isa ‘yang mikrobyong ikapapahamak ng kaluluwa mo!
Huwag ‘yung makapagsalita lang tayo ng masarap sa pandinig ng ibang tao.
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Mula sa Maliit, Lumalaki
Huwag nating hayaang maimpluwensyahan tayo ng maliliit na lalang ng demonyo.
Patayin natin ‘yon!
Ang nagnanakaw ng piso, magnananakaw na ‘yan ng P100!
Akala ng iba, ang pagumit ng ballpen ay maliit na bagay lang.
Darating ang oras, mahigit pa sa ballpen ang kukunin n’yan!

Walang Hanggang Awa ng Dios
Ang awa ng Dios, hindi nauubos para sa Kanyang mga anak.
Pero huwag naman nating aabusuhin.

Perfection is Loving Your Enemies
Gusto nyong maging perpekto tayo?
Ibigin natin ang ating mga kaaway.
‘Pag nagawa natin ito,
Magiging anak tayo ng Ama sa langit!

Learning to Love Those Who Hates You
Saan nasusukat ang kasakdalan?
Kapag natuto ka nang magmahal sa mga hindi nagmamahal sa’yo.

Tapusin ang Sinimulan, May Awa ang Dios
Walang kwenta ang simula kung hindi tatapusin.
Lahat ng pinasimulan mong mabuti, ituloy mo!
May awa ang Dios!
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Towards Perfection
Kung tayo’y magtutulungtulong,
Hindi mahirap maging perpekto.

Do It as a Group
Gusto mong maging perpekto?
Let us do it harmoniously as a group!
Mahirap kapag isa ka lang.

Basa!
Ang pananampalataya,
Nakukuha din sa pagbabasa.

Huwag Ikahiya
Kung nagbabata kang gaya ng isang Kristiano – itinatakwil ka, kinasusuklaman, inaalimura….
Huwag kang mahiya!
Kung ang mga tao sa labas, hindi nahihiyang gawin ‘yung mga masasamang gawain,
Mas lalong hindi natin dapat ikahiya ang pagsunod sa aral ni Kristo!

For Justice
Magising tayo sa katuwiran.
Mabuhay tayo sa katuwiran.
At mamatay tayo sa katuwiran!

Narcissism, Egotism
Masama sa tao ang masyadong mahal ang sarili.
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Not Enough
Our lifetime is not enough to serve the greatness of the Lord!

More Than Willing … Until Eternity
We should be more than willing to work for the LORD until eternity.

Pagdami ng mga Manggagawa ng Dios
Ang pagasa ng ikasasakdal ng mga kapatid
Ay nasa pagdami ng mga manggagawa ng Dios.

Pagkatakot, Pagsunod
Ang pagkatakot sa Panginoon ay ‘yung pagsunod sa utos,
May nakakakita man o wala.

Huwag Diktador
Ang pagiging diktador ay trabaho ng walang pagibig .

Law of Liberty
The perfect law of faith is liberty.
Hindi tayo pinipilit.

Diwa ng Pagkukusa
Nasa diwa ng Dios ang pagkukusa.

Not Reckless
Dapat cautious ka kung Kristiano ka.
Hindi reckless ang mga anak ng Dios.
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Ang Dapat Panaligan
Manalig tayo sa salita ng Dios, hindi sa kahit kanino lang.

Appreciate Eternal Life
Dapat maramdaman mo ang buhay na natatapos,
Para maappreciate mo ang buhay na hindi natatapos.

A Prayerful Life
Kung gusto mong ingatan ka ng Dios,
Huwag kang makalimot manalangin – umaga, gabi, bago kumain…
Let us live a prayerful life!

Nothing to Fear
Mga anak ng Dios:
“You have nothing to fear”.

Hindi Lalayas
Ang anak ng Dios, palayasin mo man sa Iglesia,
Hindi lalayas.

Hindi Tanga
Hindi ka magiging tanga,
Sumampalataya ka lang!

Ample Time to be Righteous
Gusto mong magpakatuwid?
You will be given ample time to be righteous.
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God is Fair to All
God is fair to everybody.
Even to those who doesn’t recognize His being.

Kusang Pagsunod
Magkusa kang sumunod.
‘Yun ang ihahatol, e.
Hindi yung ipinilit sa’yong gawin mo.

Kautusan ng Kalayaan
Kautusan ng kalayaan ang tawag sa kautusan ni Kristo.

Tanggalin ang Extra Load
‘Pag nabibigatan ka sa paglilingkod mo, ibig sabihin may extra load ka.
Kung kautusan lang kasi ni Kristo, hindi ‘yun mabigat.
Ano ba ang mga load na ‘yun?
Kasalanan!
Tanggalin natin ‘yang extra load na yan!

Pagkukusa Ayon sa Kalooban ng Dios
Ang pagkukusa, dapat laging nakadugtong sa utos at sa kalooban ng Dios.
Para ‘wag tayong matawag na pangahas.

Kaya Pala
Ang Kristiano, hindi talaga ‘yan pinapansin ng mga taga labas.
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Panlaban sa Gusto ng Laman
Kung parang nananaig ang gusto ng laman mo kaysa sa gusto ng Espiritu,
Ang panglaban dyan, bukod sa aral ng Dios,
Ay panalangin at paghingi ng katulong na Espiritu.

Makinig, Makinig
Gusto mong lumakas ang pananampalataya mo?
Makinig ka nang makinig.

Konsiderasyon Sa Mga Anak
Lahat ng tao nagkakasakit.
Pero pwedeng magbigay ang Dios ng konsiderasyon sa Kanyang mga anak.

Apart From God, We Can’t
It is beyond human’s capability to attain salvation apart from the ways of God.

Sabay na Pagtuturo
Sa mga magulang:
Habang pinagaaral mo ang anak mo sa school,
Sabayan mo ng pagtuturo ng aral ng Dios.
Para hindi mapahiwalay, pagsabayin mo —
Karunungan ng Dios at ng sanglibutan.
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Pagpapakabanal = Pagsunod kay Kristo at sa Dios
Kung gusto mong magpakabanal kay Kristo,
Hindi yun pang isang linggo lang.
Dapat pang habangbuhay!
Paano?
Sumunod ka sa Dios sa bawat araw na ibinibigay sa’yo!

Mula Umaga Hanggang Gabi
Punuin mo ang araw mo ng mabubuting gawa.
Mula sa pagkagising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi.

A Godgiven Chance
‘Pag may pagkakataon kang gumawa ng mabuti,
That is a Godgiven chance.

Walang Karapatang Mapagod …
Wala tayong karapatang mapagod sa paggawa ng mabuti.

Do Not Ignore God
Ang pagkakataong gumawa ng mabuti,
Bigay ‘yan ng Dios, not by chance.
Itinalaga ‘yang oras na ‘yan para makagawa ka.
‘Pag pinalampas mo ‘yan, ibig sabihin
Inignore mo ang Dios!
Malaking kalapastanganan yan sa Dios!
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Something Good is Set by God
Something good is:
planned,
rehearsed,
taught,
instructed,
learned, and
doesn’t come by chance.
It is set by God.

Ganda ng Puso, Ganda ng Mukha
Ang ganda ng puso ng isang tao nagmamanifest sa kanyang mukha.

Laging May Tinitiis
Ang Kristiano laging may tinitiis.

Christian Perspective
Let us look at things in the perspective of a Christian.

Kabahagi sa Hirap ni Kristo
Sa pagtitiis natin, nagiging kabahagi tayo sa hirap ni Hesus.

No Fear!
Prinsipyo ng Kristiano: “Huwag matatakot sa kaaway”.
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Hindi Magagalitin
Ang taong makaDios,
Malaman man n’ya ang mali n’ya,
Hindi magagalit.

More Enemies to Come
‘Pag tao ka ng Dios, don’t expect to gain friends. Hindi.
Dadami pa nga kaaway mo.

Ingatan ang Pananampalataya
Ang pananampalataya, iniingatan.
Bahagi ‘yan ng tungkulin ng isang Kristiano.

So, what?
Kung may nagrereject man sa atin,
It’s just a matter of opinion.

Gulangan Din ‘Yan
Sa pakikipaglaban sa demonyo,
Hindi lang dapat lakas ang gamit mo.
Dapat, magulang ka din!

Naghahanap nang Maidadamay
Nakatakda na kung sino ang mananalo sa laban ng mabuti at masama.
At alam na ng diablo na siya ang talo.
Kaya’t gusto n’ya tayong maisama sa pagkatalo niya.
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Ang Pangunahing Sandata sa Labanan
Salita ng Dios ang panghawakan natin.
Ito ang pangunahing sandata natin
Kaya tayo mananaig sa pakikipaglaban sa kaaway.

A Bad Sign
Masamang palatandaan ‘yung:
Mas gusto mo ang tsismis
Kaysa sa salita ng Dios!

How To Win The Battle
Trust in God and we will win this war!
All necessary equipment was prepared by God.

Regular Assessment
Lagi nating tanungin ang ating mga sarili:
Nasa tama pa ba tayo?
Naaayon pa ba sa aral ang ginagawa natin?
Let’s have a regular personal assessment.

Pagsukat ng Spirituality
Ang Spirituality natin ay nasusukat kung papaano natin ginagamit ang mga materyal na bagay sa atin.

Basta Mabuti, Gawin Mo Na!
Anomang mabuting bagay na pwede mong gawin, sa kahit anong aspeto,
Gawin mo na!
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Holiness is an Exact Science
Holiness and following His will is an exact science.
Hindi tayo mangangapa.

Pasalamat at Pagkakatipon
Hindi sapat na dahilan ang panganib,
Para mahadlangan tayo sa pagpunta sa Pasalamat at mga Pagkakatipon.

Huwag Bigyang Daan Ang Kaaway
Dapat gawin nating maganda ang approach sa kapatid.
Huwag nating bigyan ng daan ang kaaway.

May Paghuhukom!
Kung naaapi ka man ng marami o kahit kaunti —
Tandaan mo: May Paghuhukom!

Masikap, Pursigido
Ang pinuno dapat masikap. Mapagpursige.

Huwag Pakialamero
Huwag nating pakialaman ang private affairs ng iba.

Don’t Waste Time
Ang Kristiano ay isang taong —
Hindi pinagaaksayahan ng panahon ang gawa ng masama.

Kasama Mo
Sa Iglesia, hindi mo pwedeng piliin ang makakasama mo.
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Gawan ng Paraan
Kung gusto nating gawin ang isang bagay na mabuti,
Gawa tayo ng paraan!

Magkakaisa, Iisa
Kung mayroon tayong iisang layunin, iisang objective —
Magkakaisa tayo!

Diwang Tiktik
‘Yung diwa na ayaw makipagbuklod, ayaw makipagtiis —
‘Yun ang diwa ng tiktik!

Come Up With a Solution
Sa kahit anomang problema o hirap,
Always come up with a solution.

Magkakaisang Magtagumpay
Tandaan natin sa ating paglilingkod,
Dapat makipagkaisa tayo.
Upang parepareho tayong magtagumpay.

Talagang Laging May Kontra
Sa paglilingkod sa Dios, laging may kontra.
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Huwag Paurong
‘Yung mga bagay na dapat itama, itama na natin!
Huwag nating pabayaang ganyanganyan na lang.
Magpatuloy tayo sa kasakdalan
At huwag tayong lumakad ng paurong.

Huwag Hatulan ang Sarili
Kung nakakagawa ka ng masama, hanapin mo sa iyong budhi
Kung ito ba ginagawa mong may kasamaan?
Kung hindi,
Huwag ka mawawalan ng pagasa
Huwag kang magpatalo sa kaaway.
Lumapit ka sa mga kinauukulan.
Huwag mong hahatulan ang iyong sarili.

Pangunawa sa Salita ng Dios
Ang “pangunawa”, isa sa mga pinakamahalagang bagay sa buhay.
Pag nakuha natin ang pangunawa sa salita ng Dios,
Hindi na mahirap unawain ang ibang mga bagay.

God is the Best
We have no right to ask the integrity of God.
We should understand that what God has done is the best.

Pagpapatawad
Walang masamang epekto ang pagpapatawad.
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MagAspire Tayong Gumaling
Magaspire tayong gumaling.
Hindi naman ‘yan para sa sarili mo.
Kundi sa enhancement ng paglilingkod mo.

Hanggang D’yan Ka Na Lang Ba?
Don’t be satisfied kung ano lang ang nasa’yo,
Hanggang d’yan ka na lang ba?
Maghangad ka pa ng mas mataas d’yan!

Ayusin Muna ‘Yung Ngayon
Kung meron kang isang bagay na gustong gawin,
Ayusin mo muna itong ginagawa mo ngayon.

Step by Step
Kung gusto mong makahakbang ng isang step pataas,
Ayusin mo muna yung mga step sa ibaba.

Sa Pagkuha ng Bagong Tungkulin
Kung kukuha ka ng ibang bagay na gagawin,
Siguraduhin mo munang maayos mong nahahawakan ang tungkulin mo ngayon.

Hindi Umaatras
Ang matiyaga hindi umaatras, kundi nagpapatuloy.

Patience and Perseverance
Patience and perseverance in doing what is good is a way of looking for immortality.
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Holiness
Holiness is the patience of doing good.

Commitment
Commitment is the enemy of resistance.

Committed sa Paggawa
Ang taong committed sa paggawa,
Gumagawa ng paraan para malagpasan
‘yung pumipigil sa kanyang paggawa.

Parallelism
Sa paglilingkod sa Dios, pwede mong hanapan ng parallelism sa ibang bagay
Para mas makita mo ang kahalagahan nito.
Gaano kaimportante sa’yo ang pamilya mo?
Ang trabaho mo?
Ang pagaaral mo?

Timbangin ang Mahalaga
‘Yung pagpapahalaga natin sa mga bagay sa mundong ito,
Nagagawa rin ba natin ito sa paglilingkod natin sa Dios?
Timbangin natin.
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Para Hindi Ka Madaya
Sa paglilingkod sa Dios, Dapat matalino ka rin.
Kasi gumagamit ng katalinuhan ang kaaway,
Gumagamit siya ng deception.

Kahit Gaano Ka Pa Kagaling
Kung wala kang kasamang Kristo, kahit gaano ka kagaling,
Hindi mo magagawa ang pinapagawa sa’yo. Wala rin ‘yang kwenta.

Prayer Helps
Kung wala kang pera,
Sa panalangin makakatulong ka.

Gumawa Ayon sa Katuwiran.
Gumawa tayong lahat.
Magpagod at magpakapuyat tayo ng ayon sa katuwiran.

Let’s Do Our Best
Let us all do our best.
At makikita ninyo kung papaano titibay at lalaki ang Katawan.

Dios ang Gagawa
Dios ang gagawa.
Makita Niya lang tayo na kumikilos at gumagawa.
Sumampalataya lang tayo.
Hindi Niya tayo pababayaan.
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Virtue: “Always Ready!”
“Pagiging Laging Handa” — isa sa mga pinakamagandang virtue.

Para Mas Maraming Maligtas
Dapat busy tayo sa paghahanap ng paraan para mas maraming maligtas.

Helping Hand
A hurting person needs a helping hand,
Not an accusing finger.

Maliban Kung Hiwalay kay Kristo
Gusto man nating gumawa, kung hiwalay naman tayo kay Kristo,
Wala tayong magagawa.

Tinawag Para Gumawa
Lahat ng tinawag sa Iglesia ng Dios, gagawa!
‘Yan ang layon kaya tayo tinawag.

Lalo na kung Umaawit ng Papuri sa Dios
Kung ang mga awit para sa bansa, o sa iniibig
Ay nakakapagpabagbag sa kanila,
Mas lalong dapat tayo sa pagawit ng mga papuri sa Dios.

Pahalagahan ang Bawat Ginagawa
Huwag nating balewalain ang lahat ng mga ginagawa natin.
Hindi lang sa teksto, kahit sa pagawit lang —
Napakaraming bagay na ang dapat nating maramdaman at matutunan.
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Tutulungan ng Salita ng Dios
Ang salita ng Dios na lagi nating naaalala,
‘Yun ang magiging tulong natin sa tuwing napipighati tayo o nahihirapan.

Walang Makakapagpatigil
Dapat,
Walang amount ng paninira
Ang makakapagpatigil sa atin.

Paninira, Nakakasira
Magingat kayo sa mga paninira.
Nakakasira ng espiritu ‘yan.

Ingatan ang Malinis na Espiritu
Ingatan nating laging malinis ang espiritu natin.
Huwag tayong papayag madumihan.
Pwede kasing madumihan yan!

Walang Makasundo
Ang taong walang makasundo, Mahirap makasundo.

May Mas Dapat Paggastusan
May mas dapat paggugulan ng pera kaysa sa pagkain.
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Masasarap na Pagkain
It is not within our means na kumain ng masarap,
Kung may mga kapatid na di halos kumakain ng tatlong beses sa isang araw.
Injustice ‘yan!

Huwag Manghinayang
Kung may kinalaman sa kaluluwa,
Huwag tayong manghinayang na gumugol.

Ang Dapat Paggugulan
Bakit tayo gugugol sa pagkaing napapanis?
Paggugulan n’yo ‘yung mga bagay na panglangit.
At nasa’yo ang buong pagsangayon ng Dios ng langit!

Pag Natiis Mo Ang Tukso …
Darating talaga ang tukso.
At payag ang Dios na tuksuhin ka.
Bakit?
Para patibayin ka!
Dahil ‘pag natiis mo ‘yan,
Tatanggap ka ng putong ng buhay.

Huwag Mong Pansinin
Hindi masama ang tukso, tiis lang.
Tingnan mo, lalayuan ka ng tukso!
Tatantanan ka ng demonyo kapag hindi mo s’ya pinansin.
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Hindi Tayo Talo
Marami mang kapighatiang dumadating, hindi pa rin tayo talo.
May magandang darating para sa mga lingkod ng Dios.

Overcome Your Fears
Hindi mahalaga ‘yung takot na nararamdaman mo,
Kundi kung papaano mo naovercome yung takot mo.

Samantalahin ang Pagkakataon
Ang pagkakataon, sinasamantala yan sa mabuti.

Be a Defensive Driver
Ang isang lingkod ng Dios,
Dapat maging isang defensive driver.
Para ‘pag may nakakasalubong kang reckless driver,
Alam mo kung saan dadalhin yung manibela.

Don’t Quit
Rest if you must but don’t quit!

Magsalita Ka Na!
Kung may nakikita kang mali sa mga kasama mo,
Magsalita ka na!

Lahat Para sa Ikabubuti
Let us stick to the principle:
Lahat ng bagay ay nangyayari para sa ikabubuti ng mga lingkod N’ya.
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Pumanig sa Magtatagumpay
Alam mo na ngang talo ang masama sa huli,
‘Yan pa rin ang pipiliin mo?!
Bakit ka lalagay sa hanay ng talunan?
Alam mo namang magtatagumpay ang mabuti sa huli!
Kung matalino ka,
Papanig ka sa side ng magtatagumpay!

Pumanig sa Mabuti
Pumanig tayo sa mabuti — kahit na mahirap.

One Faith
Ang Kristiano,
Hindi malaya sa sariling pananampalataya.
We have one faith!
My faith must be your faith.

Handa sa Pagdating ni Kristo
Gusto mong maghanda sa pagdating ni Kristo?
Alisin mo yung mga dating gawain mong masama.

Give Thanks To Our Creator
If you recognize the goodness of your Creator,
The first thing you will do is give thanks.
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Freewill is God’s Gift
Freewill ang isa sa pinakamabuting kaloob ng Dios sa tao na Kanyang nilikha.
Through it, we can make things worth appreciating to God.

Malaya, Hindi Pakawala
Sa Iglesia, malaya tayo, Pero may limitasyon.
Hindi natin pwedeng gamitin ang ating kalayaan
Upang bigyang daan ang laman.

Dahil Gusto Mo
Sa kautusan ni Kristo,
Susunod ka dahil gusto mo,
Hindi dahil natatakot ka.

Magbilang
Sa pagbibilang natin ng mga araw,
Dapat bilangan mo rin kung anuano na ang mga nagawa natin.

Humiwalay Ka sa Masama
Pag humiwalay ka sa masama,
nagpapakita lang na gusto mo ng kabutihan.

Live In Spirit
We should live in spirit, not like others living in the flesh.

Handa sa Paggawa
Ang pagiging handa sa paggawa ng mabuti, tatak yan ng pagiging sa Dios.
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Makonsiderasyon, Hindi Mapanggipit
Dapat marunong tayong magbigay ng konsiderasyon sa kapatid sa Dios.
Huwag tayong maging mapanggipit sa kapatid!

Itangis Mo Sa Dios
Kung mayroon kang problema;
sa gabi…
sa panalangin mo…
Itangis mo lang yan sa Dios.

Ipalagay na Mas Mabuti
Ang masamang akala sa kapatid,
Trabaho ‘yan ng hindi kumikilala sa Dios.
Ipalagay nating mas mabuti ang kapatid sa atin.

Hayaan Mo Lang Sila
Iniiwasan ka ng mga tagalabas?
Hayaan mo lang sila.
Wala ka namang magagawa doon.
Nakasulat naman yan sa Bibliya.

Huwag Lumaban sa Aral
Be as happy as you can.
Huwag lang kayong lalaban sa aral.
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Huwag Hihiwalay kay Kristo
Kung ang asawa mo, ihihiwalay ka kay Kristo,
Huwag kang papayag!
Sayang ang pagkalalaki mo!

Mas Magaang Kung Iuukol sa Dios
Sa paglilingkod,
Makakaramdam ka ng kaunting kagaanan
Kung bibigyan mo ng perspektibong sa Dios.
(Tulad ng panonood ng mga palabas o movies)
Isipin mo kung papaano mo ito magagamit sa paglilingkod mo.

Magtiis sa Tungkulin
May mga bagay na dapat tayong tiisin.
Dahil meron kang resposibilidad.
May tungkulin ka.

Tiis Lang, Mas Higit ang Kapalit
Kahit marami tayong tinitiis, huwag tayong titigil.
Ang isipin natin,
Mas malaki ang kayamanang nagaantay sa atin
‘Pag nakapagtiis tayo.

Huwag sa Paraan Natin
Huwag nating gawin ang mga bagay sa paraan natin,
Kundi gawin natin sa paraan ng Dios.
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Kaya Natin ‘Yan
Huwag nating titingnan ‘yung mga bagay na dapat nating tiisin;
‘yung mga daang dadaanan natin,
Kasi ‘pag nakita mong mahirap ang dadaanan mo
Mapapagod ka na…
masisiraan ka ng loob…
titigil ka.
Kundi ang isipin natin …
Kaya nating lampasan ‘yan!

Utilize our Potentials
Meron tayong pwede mautilize sa pagkatao natin
para makatulong sa mga paggawa natin.

Kahit Mahirap, Basta May Takot sa Dios
Kahit mahirap ang tao,
hindi gagawa ng masama
kung may takot sa Dios.
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Asin Ka Ba? Manghawa Tayo!
Tuparin natin ang tungkulin natin na pagiging
Asin ng sanglibutan. Manghawa tayo!
Anak ka? Paalatan mo mga magulang mo.
Asawa ka? Paalatan mo asawa mo.
Impluwensyahan natin yung mga malalapit na tao sa ‘tin.
Alam mo kung ano ang magagawa ng impluwensya mo sa kanila?
Magagawa mong purihin nila ang Dios na nasa langit!

Be an Advocate of Truth
Maging advocate of truth tayo,
At huwag maging advocate ng masama.

Be Cautious
Wag tayong masanay ng tuloy ng tuloy;
Dahil baka may kapahamakang darating sa’tin
hindi natin mamalayan.

Mamuhunan sa Kabutihan
Ang kabutihan, pinamumuhunanan ‘yan.

Not Wanting in Return
Huwag nating gawin yung mabuting alam natin,
just because we want something in return.
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Prinsipyo Kristiano
Every opportunity to do good, we should grab it.
‘Yan dapat ang maging prinsipyo ng isang Kristiano.

Know Our Stand
Let us know our stand as a Christian.
And stand firm on it!

Ilaw at Asin
Magpakita ka ng mabuting ugali sa barkada mo, sa mga taga labas.
Ilaw tayo ng sanglibutan. Asin tayo!

Sapat ang Biblia, Magtanong Ka Lang
Sapat ang Biblia sa katotohanan.
Kung may tanong ka, magtanong ka lang kapatid.
Lahat ng dudang ipapasok n’yo, handa akong sagutin!

Don’t Stop from Doing Good
Let us not stop from doing good; from doing the word of God.
Huwag na huwag tayong papaapekto sa mga pumipigil sa’tin.
‘Pag tumigil tayo, sinong talo?
Sinong natutuwa?
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Huwag Makipagkaibigan sa mga Pahiwalay
Huwag kayong magpatuloy sa
pakikipagkaibigan sa mga taong
puro paninira ang nasasabi;
puro mga pahiwalay sa pananampalataya.

Pagkampi ang Paghinto
Pagkampi sa masama ang paghinto sa paggawa ng mabuti.

Huwag Bira ng Bira
Kung di mo lubusang nauunawaan,
Huwag kang bira ng bira!

Maayos na Kristiano
Kapatid, bigyan naman natin ng karangalan si Kristo at ang Ama.
Panatilihan natin ang pagiging maayos na Kristiano.

Influential Ka Ba?
Ang Kristiano, hindi naiimpluwensyahan ng iba;
Kundi siya ang magiimpluwensya.

Depend in the Scriptures
Depend on the scriptures.
Abide in it.
If you want to be called a Christian.
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Nagpapatuloy sa Aral
Ang alagad ni Kristo, nagpapatuloy sa aral.

Espiritu ng Magkakapatid
May espiritung nararamdaman pag nagkikitakita ang mga magkakapatid.
Pag naramdaman mo ‘yung pakiramdam na ‘yun, ingatan mo.
Huwag kang papayag na mapalitan ng iba yang espiritu na yan.

Magkapareho ng Frequency
Kaya pumayag ang Dios na pumasok ang pangit;
Para makita ang maganda.
Kaya pinayagang makapasok
ang may mga hidwang pananampalataya;
Para magkakilakilala kung sino
ang mga tunay na magkakapareho ng Espiritu
‘Yung magkapareho ng frequency!

Happy to See You
Ang joy na nararamdaman ‘pag nagkikitakita ang magkakapatid ay katunayang kapatid ka talaga!

Consider Time
Kung gusto nating makatapos ng maayos sa paglilingkod natin, we have to consider time.
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God Expects From Us
Sa mga paglilingkod natin, meron tayong dapat magawa.
Bawat isa sa atin, merong nakatakda ang Dios sa atin na gawin.
God expects something from us.
He wants us to do things ordained to us to do.

PinakaKritikal na Panahon
Ang mga huling araw, pinakakritikal na panahon sa paglilingkod sa Dios.

Paggawa ng Higit sa Nakasulat
Ang pagkukusa — paggawa ng higit sa nakasulat.
Hindi lahat ng bagay dapat nileletrahan.

May Duda Ka?
Kung meron kang duda, pumunta ka doon sa “isang” binigyan ng kaalaman.

A Race to Finish
God expects us to finish a course.
We have a race to finish.
Nakatakda na yung dapat nating takbuhin.
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Iassess ang Pagtakbo
Takbo lang tayo.
Tapos, iassess natin yung ginagawa nating pagtakbo:
Malapit ka na ba matapos?
Mabagal ba pagtakbo mo?
Matulin ka ba sa pagtakbo?
Asan ka na ba?
Tumatakbo ka pa ba o napapagod ka na?
Nagsasawa ka na ba?

Kahit na Pawisan
Dapat kahit pawis na pawis ka na, ok lang.
Basta takbo lang tayo!

Parang Basketball
Ang paglilingkod parang basketball; maraming pangasar.
Tuloy lang kapatid, takbo lang! hinahanap sa atin ng Dios yan.

Run for a Cause
Let us run for a cause!
That is, for the cause of the Gospel of God!
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Daan ng Kaligtasan
Hindi very smooth ang daan ng kaligtasan.
Hindi madaling makarating sa langit. Pero may paraan.
Marami kang masasalubong along the way, pero tuloy lang.
Kailangang takbuhin nating may pagtitiis ‘yung daan na iyon.

Do God’s Will
Let us be willing to do what God wants us to do.

Assess
Let us police our own ranks!
Tingnan natin ang mga sarili natin.
Baka naaabuso na natin ang ating mga tungkulin.

Grow Up!
Sa pagluwat mo sa Iglesia ng Dios, dapat it counts!
Dapat aalalay ka na sa mga bago. Dapat magtuturo ka na sa kanila.
Hindi yung hanggang ngayon ay ikaw pa rin ang inaalalayan!

Prisintado Alsado
Huwag mong isaksak ang sarili mo sa hindi dapat.

Things to Consider
Consider the time that you have to spend in serving God.
May achievement ka na ba?
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Huwag Mong Itigil
Pag nakita mong nagbunga ng mabuti ang isang bagay, huwag mong itigil.

Pakikinig sa Sumbong
Kung may nagkasala sa’yong kapatid, ‘wag kang makinig lang do’n sa nagsumbong.
Kanino ka makikinig?
Makinig ka kay Kristo!
Ano sabi ni Kristo?
Ang kapatid na nagkakasala ng di ikamamatay, ipanalangin mo.

May Space ka pa?
Nasa puso mo na ang napakaraming bagay (bf/gf mo, asawa mo, mga mahal mo sa buhay, etc…).
May space pa ba dyan ang salita ng Dios?
‘Yun dapat pagsikapang nating ipunin sa puso.

Sacred Heart of Christians
The heart is a sacred thing for a Christian.
Not everything you see must be kept inside it.
Kaya hindi lahat ilalagay mo sa puso at isip mo.
There are more important things to be put there than gossip.

Huwag Paimbabaw
Pag gumagawa ka ng utos dahil lang sa kapaimbabawan, dahil sa may nakakakita, pakitangtao lang –
masama din yan!
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Ang Gawang Mabuti, Tinatapos
Ang ‘mabuti’, sa tunay na kahulugan ng salita, ay yung gumaganap ng utos at tinatapos ang pagganap
nito.
Pag natapos mo na ang pagsunod sa utos, do’n ka pa lang maituturing na mabuti.
(e.g.) Sa magasawa, para maitala kayong mabuti, hanggang sa katapusan magsama kayo – sa
pagpapahinuhod, sa tungkulin, sa pagibig.

Gawin sa Pagibig ang Pagsunod
Nagiging mabuti ang paggawa natin ng utos ng Dios kung ginagawa natin ito ng walang kapaimbabawan.
Gawin natin sa pagibig ang pagsunod.
Kahit na utos yang ginagawa mo, pero may kapaimbabawan din, masama rin yan! Di rin yan
maituturing na mabuti sa harapan ng Dios.

Maging Mapagpatuloy
Hindi pang isang taon lang ang paglilingkod – tuloytuloy yan!
Are we just going to serve God for 10 years? …20 years?
Sabi sa Biblia, tuparin ang utos hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesus.

Magtinginan Tayo
Sa tingin pa lang, maipapakita mo na ang pagbig mo sa kapatid.

Huwag Tutulogtulog
Sino yung makukuha ni satanas?
Eh di yung tutulogtulog sa pansitan!
‘Yung hindi cautious.
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God Feels
‘Yung nararamdaman natin, nararamdaman din ‘yan ng Dios.
Kung tayo man ay nalulungkot, nararamdaman din ‘yan ng Dios.

Ang Pinakamahabang Utos sa mga Cristiano
Ang makapanatili hanggang wakas ay ang pinakamahabang utos.

Ang Cristiano, Music Lover
Ang isang taong maliligtas ay mahilig sa pagawit.
Music lover!

Huwag Lumubog ang Araw Sa’yo
Hindi lumulubog ang araw sa Iglesia ng Dios.
Pero kung ikaw, pinapasok mo ang diablo sa’yo at lumaban ka na sa aral …
lulubog na ang araw sa’yo.

Huwag Mayabang
Walang makukuhang mabuti sa kayabangan!

Kinakausap sa Awit
Kapag naiiyak ka sa mga awit na ukol sa espiritu,
Ibig sabihin kinakausap ka ng Dios.

Experience Hunger
To fast is to experience hunger. It makes us closer to God.
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Flesh vs Spiritual Life
What your flesh can do,
In one way or another,
Can influence your spiritual life.

Bago Mo Magawa, Dapat Alam Mo
Ang bagay na hindi mo naiitindihan, hindi mo magagawa.
Para magawa mo ang isang bagay, dapat alam mo kung ano ang ipinagagawa sa iyo.

Makiramdam
Dapat pakiramdam pa lang, alam mo na kung ano ang masama.

Hindi Madaldal
Mas mabuting magtiwala ka sa mga taong hindi madaldal.

Tapat na Kaibigan
Yung may diwang tapat, nagtatakip yun hindi naninirang puri. Hindi naghihiwalay ng kaibigang matalik.

Laging Gumawa ng Mabuti
Gumawa tayo ng mabuti, every second, every minute, every hour.
Kahit ano pa ang sabihin nila!

Ano ba’ng Masama?
Gusto mong malaman kung ano ang masama?
Baliktarin mo lang lahat ng mabuti, yun na ang masama!
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In God We Should Trust
Wala tayong taong dapat paglagakan ng tiwala pagdating sa salita ng Dios.
Dapat sa Dios tayo magtiwala!
What we need is the infallible word of God, not anybody else.
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