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I PEDRO 1:13 
"INIHANDA PARA SA GAWAIN" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Ang sitas ng Kasulatan natin sa araw na ito ay matatagpuan sa I Pedro 1:13, “Kaya't ihanda ninyo sa 
gawain ang inyong mga pag-iisip; na supilin ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa 
biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Jesu-Cristo.” 
 
Kung babasahin mo ang unang kapitulo ng I Pedro, mapapansin mo na binabanggit ni apostol Pedro 
ang maluwalhating doktrina ng biyaya.  Nagsasalita siya tungkol sa walang hanggang paghirang 
tungo sa kaligtasan – na tayo ay hinirang o pinili ng Dios mula sa walang hanggan.  Nagsasalita siya 
tungkol sa katotohanan ng ebanghelyo ng bagong kapanganakan – na tayo ay ipinanganak mula sa 
mga patay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesu Cristo.  Nagsasalita siya tungkol sa 
katotohanan ng ebanghelyo ng pangangalaga – na ang Dios, sa Kanyang kapangyarihan, ay ay 
pinangangalagaan lahat ng mga dinala Niya kay Jesu Cristo kung kaya’t sila ay hindi tatalikod, kung 
kaya’t sila ay iniingatan ng kapangyarihan ng Dios sa araw ng kaligtasan. 
 
Lahat ng mga bagay na ito ay inihayag sa atin ng Espiritu Santo sa ebanghelyo.  At lahat ng mga 
doktrinang ito ng biyaya ay ipinangangaral sa atin. 
 
Pagkatapos, sa talatang 13, kinuha niya mula sa mga doktrinang ito ang praktikal na konklusyon:  
“Kaya't ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip.”  Kung ang lahat ng mga ito ay totoo, kung 
gayon ay dapat kang mapuno ng pagpapasya at determinasyon sa iyong buhay Cristiano.  Ang 
doktrinang Cristiano, kung gayon, kung ito ay nauunawaan at taglay sa puso, ay patungo sa 
Cristianong pamumuhay.  Dapat na maituro sa atin ang katotohanan ng Salita ng Dios upang ang 
katotohanang iyon ay pumatnubay sa atin sa buhay na banal.  Wala nang mas malubha kaysa ang 
tanawin ang mga doktrina ng Salita ng Dios bilang teorya, bilang sistema ng prinsipyong mahirap 
unawain kung saan ay maaaring sabihin ng isa na, “Kahit sila ay totoo, wala silang kaugnayan sa 
pang-araw-araw na buhay.”  Kung ganyan ang tingin mo sa doktrinang Cristiano, bilang isang 
teorya, bilang kaisipang mahirap unawain, kung gayon ay hindi maiimpluwensyahan ng kanilang 
kapangyarihan ang iyong pag-uugali o ang iyong pagkatao. 
 
Hindi inihayag ni Pedro ang mga doktrina ng biyaya ng Dios bilang isang bagay na pag-uusapan 
lamang.  Hindi niya ito inihayag bilang pangkatalinuhang pag-usisa lamang.  Kundi inihayag niya 
ang mga doktrinang iyon upang ang kanilang malalim na bigat ay magtulak sa atin sa isang 
masigasig at banal na buhay.  Kapag ang katotohanan ng biyaya ng Dios ay nananahan sa iyo, kung 
gayon ang katotohanang iyon ay nagiging makapangyarihang motibo upang ikaw ay mamuhay ng 
banal na pamumuhay at mamuhay ng isang bagong buhay.   
 
Ikaw at ako ay dapat itanong kapag ating natutuhan ang mga katotohanan ng Salita ng Dios, “Ano 
ang dapat na maging kinalaman ng doktrinang ito sa aking buhay?”  Ang una ating malasakit, bilang 
mga anak ng Dios, ay dapat na magkaroon tayo ng wastong doktrinang Cristiano at katuruan; na 
tayo ay pumupunta sa Kasulatan; at tayo ay dumadalo sa iglesiang tapat na nagtuturo sa atin ng 
mga katotohanan ng Salita ng Dios, lalo na ang mga katotohanan ng soberanong biyaya ng Dios – na 
Siya ang tanging Dios at Siya ay nagliligtas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang Espiritu 
at Salita. 
 
Ngunit ngayon, sa pagdako natin sa ilalim ng magagandang doktrinang iyon, dapat na tinatanong 
natin ang ating mga sarili ng tanong na:  “Paano ako iimpluwensyan ng mga doktrinang ito?  Ano 
ang ipagagawa sa akin ng Dios bilang resulta ng pagtanggap ng katuruang gaya nito?”  Kaya si 
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Pedro, yamang nabanggit ang ilan sa mga hiyas ng mga doktrina ng biyaya – paghirang, muling 
kapanganakan, pangangalaga – ay sinundan ito nitong kahanga-hangang saknong, simula sa 
talatang 13.  Nagsisimula ito sa  kumukontrol na pagpapayo:  “Ihanda ninyo sa gawain ang inyong 
mga pag-iisip” – iyan ay, ikaw ngayon ay tinawag sa isang matibay at masigasig na determinasyon 
upang sanayin ang iyong pananampalataya, upang isagawa ang iyong banal na pagkatawag.  Ito, sa 
gayon, ay salita ng pagpapayo. 
 
Kung nakinig kayo noong nakaraang linggo sa Reformed Witness Hour matatandaan ninyo na 
tiningnan natin ang mga opisina ng elder, diakono, at pastor.  Bilang elder, diakono, o pastor, sinabi 
mo na naniniwala kang tinawag ka ni Cristo sa paglilingkod sa iglesia.  Bilang elder, naniniwala 
kang tawag mo ang maging espiritual na tagapamahala ng kawan ni Cristo, na Kanyang binili ng 
sarili Niyang dugo.  Naniniwala ka na tawag mo na tiyakin na lahat ng ginagawa sa iglesia ay 
ginagawa ayon sa Kanyang banal na Salita.  Naniniwala kang tawag mo ang magpayo sa matitigas 
ang ulo, na turuan ang mga naliligaw ng landas, na mapanatili ang kadalisayan ng kasintahang 
babae ni Cristo, at bigyang-kaaliwan ang mga nababagabag.  Bilang diakono, ipinahayag mo na 
naniniwala kang tawag mo na matalinong ipamahagi ang mga kahabagan ni Jesu Cristo, na hanapin 
ang mga nangangailangan, na tumawag sa iglesia ng Dios sa pangalan ni Cristo, na magbigay ng mga 
pangangailangan ng mahihirap.  Ngayon ay sinasabi ng Salita ng Dios sa iyo, “Ihanda mo sa gawain 
ang iyong pag-iisip, sanayin mo ang iyong sarili sa isip at kaluluwa upang isagawa ang iyong 
pagkatawag sa pangalan ni Cristo.”   
 
Ang pagpapayong ito, syempre, ay hindi lamang limitado sa mga ministro, mga elder, at mga 
diakono.  Ito ay pagpapayo sa iyo, sa ating lahat, mga kabataan at mga bata, mga walang asawa at 
may asawang mga tao.  Ito ang Salita ng Dios na dapat nating marinig.  Sinasabi ng Dios dapat 
tayong mapayuhan sa isang matatag, masigasig, banal na determinasyon na isagawa ang ating 
Cristianong pagkatawag.  Dapat tayong maging handa sa gawain. 
 
Napakalinaw, ang Salita ng Dios ay gumagamit ng tayutay (figure of speech), na pagwawangis.  
Nabasa natin, “Kaya't ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip.” Ang mga tao sa panahon ni 
Pedro ay sanay sa pagsusuot ng mahahaba, maluluwag na mga damit na malambot at maginhawa sa 
pagpapahinga.  Subalit ang mga damit na ito ay napatunayang hindi maginhawa at nakakaabala 
kapag kinakailangan ang paggamit ng mabibigat na gawain.  Kaya tinatalian nila ang kanilang 
baywang, iyan ay, titipunin nila ang mga tupi ng kanilang damit at itatapi nila ito sa kanilang 
baywang ng sinturon.  Ito ay tinatawag na “pagtatali ng baywang.”  Kapag ang isang tao ay walang 
magawa, o walang anumang nangangailangan ng paggamit ng pagsisikap, hahayaan niyang manatili 
lamang nakaladlad ang kanyang damit.  Ngunit kung kailangan niyang gumawa, kung siya ay 
maglalakbay, kung may mahalaga siyang aasikasuhin, sa gayon ay itatali niya ang kanyang damit sa 
kanyang baywang na kinakailangan upang alisin ang anumang hadlang o abala sa pagsasagawa ng 
kanyang mga tungkulin. 
 
Kaya napakalinaw ng anyo.  Sinasabi ng Salita ng Dios:  “Itakda mo ang iyong sarili sa isang matibay 
na determinasyon sa pagsasagawa ng iyong Cristianong pagkatawag.  Ikintal mo sa iyong isipan ang 
kahalagahan ng tungkulin at ng pangangailangan ng iyong pagkatawag.  Gawin mo ang iyong 
Cristianong pamumuhay na may determinasyon, na may sigasig.  Isantabi ang mga hadlang at 
anumang pumipigil sa iyo.  Nauunawaan mo sa iyong kaluluwa na ang iyong pagkatawag kay Cristo 
ay hindi panandaliang trabaho, kundi nangangailangan ng buo mong kakayahan.”  Sa mga elder at 
diakono:  ang inyong mga tungkulin ay marami, iba’t iba, at mahirap.  Ang inyong tungkulin ay 
ipinaliwanag sa inyo sa Salita ng Dios.  Ngayon ay isapuso mo iyan at gawin ang mga tungkuling 
iyon na may determinasyon sa puso.  Ngunit gayundin, bilang mga mananampalataya sa 
Panginoong Jesu Cristo, marami tayong mga tungkulin, iba’t iba, at mahirap.  Nariyan ang 
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makasalanang sanlibutan na sumasalungat sa atin.  At ang mismong laman natin ay napakahina.  
Madali tayong nasisiyahan at napapagod.  Ngayon sinasabi ng Salita ng Dios, “Ihanda ninyo sa 
gawain ang inyong mga pag-iisip,” gaya ng Israel, nang paalis na sila mula sa pagkabihag sa Ehipto, 
inihanda ang kanilang mga sarili at lumabas.  Disidido sila na sila’y lalakad sa espiritual na landas 
ng pagsunod sa Dios sa kabila ng matinding galit ni Faraon at sa kabila ng walang katapusang 
pagpapakahirap sa ilang.  Kaya ikaw, bilang mapagpakumbabang anak ng Dios, bilang manlalakbay, 
bilang isa na sumusunod sa iyong Panginoon, ihanda mo sa gawain ang iyong pag-iisip. 
 
Napakalinaw, tayo ay binibigyang-babala ng Dios laban sa nakakatakot na dahilan ng espiritual na 
pagkabatugan, katamaran, at kawalang-bahala. 
 
Ang espiritual na pagkabatugan, katamaran, at kawalang-bahala ay kapag ang isa na nagpapahayag 
na kay Cristo subalit ipinapakita na ang mga bagay tungkol  kay Cristo, ang mga bagay ng 
katotohanan at kabanalan, ay hindi gaanong nakakabit sa kanilang buhay at sa kanilang puso.  
Maaari iyang mangyari kapag ang mga nagpapahayag na Cristiano at mga kabataan ay nagiging 
maluwag sa mga bagay ukol sa moralidad, nagiging bastos, nagbibiro na may sekswal na pasaring, 
pabaya sa pagsasabi ng katotohanan, pabaya sa paggalang sa pag-aari ng iba, pabaya sa pagpapakita 
ng paggalang sa mga awtoridad, walang galang sa mga usaping moral, burara sa pananamit, 
pinahihintulutan ang imoralidad na maging isang bagay na libangan at, marahil, isang biro.  Kung 
gayon ay hindi nila inihahanda sa gawain ang kanilang mga pag-iisip.  Sila ay nahawa na ng 
nakakatakot na dahilan ng espiritual na pagkabatugan at kawalang-bahala. 
 
May iba na maaaring maging maluwag sa kanilang mga paniniwala.  Sabi nila, “Wala naman 
talagang malaking dapat ipag-alala tungkol sa katotohanan.  Ang Cristianismo ay naka-tattoo 
lamang sa atin – ito’y mababaw lamang at hindi bumababa sa puso o nakakaapekto sa kaluluwa.”  
Ang mga mangangaral ay nagiging mga walang mahigpit na pinanghahawakan.  Hindi sila 
nakatalaga sa pagtatanggol sa katotohanan.  Sinasabi nila, “Lahat nitong hidwaan sa Cristianismo ay 
malungkot na di-pagkakaunawaan lamang.”  Hindi sila naniniwala ng kanilang puso at kaluluwa.  At 
nagsisimula nilang sabihin, “Hindi lang kasi tayo makatitiyak sa anuman.”  Kaya ang katotohanan ay 
anumang magbibigay-kasiyahan sa iyo.  Ang Salita ng Dios ay:  “Ihanda ninyo sa gawain ang inyong 
mga pag-iisip! Huwag maging maluwag sa mga usapin ukol sa pananampalataya.  Huwag kayong 
maging maluwag, mga kabataan, sa inyong pinaniniwalaan.  Manghawakan kayo sa katotohanan.  
Manampalataya sa Salita ng Dios.  Alamin ninyo kung ano ang inyong sinasampalatayanan.  
Higpitan ninyo ang mga tali ng inyong pag-iisip.  Itali ang banal na katotohanan ng malapit sa 
inyong kaluluwa.” 
 
May mga iba na nagiging maluwag sa kanilang pagsasagawa sa mga ordinansa ng ebanghelyo, 
maluwag sa pagdalo sa bahay ng Dios sa araw ng Sabbath at pagsasagawa ng mga sakramento.  
Sinasabing muli ng Salita ng Dios, “Ipinagkaloob ng Dios ang mga pamamaraang ito para sa inyong 
espiritual na buhay:  ang pagdalo sa iglesia sa araw ng Panginoon, ang pangangaral ng ebanghelyo, 
ang mga sakramento.  Ang mga ito ay espiritual na pagkain at inumin.  Huwag ninyo silang 
palampasin.  Panghawakan sila.  Ihanda ninyo sa gawain ang inyong pag-iisip.” 
 
Ihanda ninyo sa gawain ang inyong pag-iisip sa inyong personal na pag-uugali, sa inyong 
paniniwala, sa pagtupad ninyo sa araw ng Panginoon.  Sa madaling salita, sinabihan tayong lahat na 
dumuon.  Nakikita mo ba minsan ang iyong sarili na espiritual na matamlay at nanlalambot?  Nasa 
loob mo ang iyong pag-asa sa Dios, ngunit halos tanungin mo kung mayroon ka ba ng pag-asang 
iyon dahil ang pag-asang iyon ay hindi masigla at masaya.  Tila wala kang interes sa mga bagay ukol 
sa Dios gaya ng dati.  Kahit paano, o sa ibang paraan, ang ibang mga bagay ay naging mas mahalaga 
sa iyo at pakiramdam mo ang iyong espiritual na buhay ay nagkakadurug-durog.  Hindi tama ang 
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mga bagay-bagay sa iyo.  Itong Salita ng Dios ang mismong mensahe na kailangan mo.  Sinasabi ng 
Dios, “Pag-ukulan mo ng buong panahon ang iyong kapangyarihang pangkaisipan! Ituon ang iyong 
puso sa mga bagay na ukol sa Dios.  Panghawakan mo sila.”  Manalanging kasama ni David sa Awit 
86, “Ilakip mo ang aking puso upang matakot sa iyong pangalan.”  Sumigaw kasama ng mang-aawit:  
“Ang aking puso ay tapat, O Dios, ang aking puso ay tapat! Ako'y aawit, Oo, ako'y aawit ng mga 
papuri!”  Ang buhay na ipinagkaloob sa atin kay Cristo ay tumatawag sa ating lahat upang dumuon, 
upang ituon ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibaba (Col. 
3), na hangarin ng ating puso ang isang sukdulan at sumasaklaw sa lahat na pagtitiwala kay Cristo 
at sa mga bagay ukol kay Cristo.  Ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip! Maging 
determinado na tratuhin ang mga bagay na espiritual ng buong pagmamahal sa iyong puso.  At 
maging determinado na atakihin ang iyong katamaran at ang iyong kawalang-bahala gaya ng isang 
salot, salot ng kamatayan.  Maging determinado na huwag masumpungang may walang sigla, 
malahiningang pag-ibig, kundi buhay at gising sa katuwiran at buhay sa mga gawa ng Dios. 
 
Ito rin ay nangangahulugan nito:  na dapat nating alisin ang mga hadlang.  Nang itinali ng taga-
silangan ang kanyang kasuotan hanggang sa kanyang baywang, ginawa niya iyon upang hindi siya 
matalisod sa kanyang mahaba’t maluwag na kasuotan.  Kaya ang Panginoon ay nagsasalita sa atin 
ukol sa mga hadlang, mga hadlang sa sarili nating mga buhay na maaaring makahadlang sa ating 
daan.  Hindi maging ang mga hadlang na, sa kanilang sarili, ay mali.  Kundi, gayunman, mga bagay sa 
ating buhay na, kung sila’y pahihintulutang lumampas sa kanilang tamang lugar, ay makakatalisod 
sa ating espiritual na paglakad.  Maaari silang mga bagay na wasto at lehitimo.  Gayunman, 
hinahayaan natin silang kumapit na mabuti sa atin na ang daan ng ating pananampalataya at ang 
daan ng Cristianong gawa ay nahahadlangan at tayo ay natatalisod. 
 
May mga bagay ba na nakakatalisod sa iyo, na nakahahadlang sa iyong espiritual na paglakad at 
paggawa?  Kung may maluwag kang kasuotan, iyan ay patungo sa pagkadapa.  Mayroon bang labis 
na alalahanin sa iyong kaluluwa tungkol sa mga bagay-bagay ng sanlibutang ito?  Labis na 
alalahanin tungkol sa iyong trabaho at marahil ay napakaraming oras na ginugugol sa trabahong 
iyon?  Ah, oo, alam ko na kailangan nating magtrabaho ng mabuti sa ating pagkatawag at dapat 
nating gawin na hinihiling sa Dios na pahintulutan tayong matugunan ang ating mga tungkulin at 
makapagtustos para sa ating pamilya at sa ating mga pangangailangan.  Ngunit ang pagsasaalang-
alang ba sa iyong trabaho ay nauuna sa pangingilin sa Sabbath?  Ang pagsasaalang-alang ba sa iyong 
trabaho ay nagiging sa ikasasama ng iyong pamilya at sa mga pangangailangan ng iyong mga anak 
bawat gabi?  Ang iyo bang trabaho (ang panatilihin ang iyong trabaho) ay nangangahulugan na 
kailangan mong ibaba ang mga linya na naghihiwalay sa pagitan ng buhay ng kabanalan at ng 
kasamaan ng sanlibutan?  Nakikipag-kuskusang- siko ka ba sa sanlibutan sa mga taberna (bahay-
inuman) at sumusunod sa paraan ng kanilang pamumuhay alang-alang sa iyong trabaho?  Kung 
gayon ay dapat mong alisin ang hadlang na iyan.  Dapat mong ibalik ang iyong gawain sa lugar na 
ibinigay ng Dios para dito.  Hindi ito ang unang isasaalang-alang sa iyong buhay. 
 
Iyan ba ang nakahahadlang sa iyo?  O, marahil, ang kasakiman ang humahadlang sa iyo -  ang labis 
na pagmamahal sa pera at tagumpay at mga pag-aari?  O mga damit, o uso?  Inuuna mo ba ang mga 
bagay na ito?  At ginagamit mo ba ang iyong isip upang makuha lamang ang mga bagay na ito, na 
iniiwan ang iyong isip sa wakas na pagod na pagod para sa anumang espiritual na gawain – pagod 
na pagod ka na upang manalangin – pagod na pagod ka sa lahat ng oras? 
 
O ang hadlang ay ang pag-aalala at pagkabalisa, pagkayamot at kabiguan, masidhing hangarin?  
Pupunta ka sa tagong lugar-dalanginan at maglalaan ng mga sandali ng pribadong pagsamba sa 
iyong Dios, ngunit ang silid ay maalikabok pa at ang iyong bahay ay hindi pa nalilinis at hindi ka 
makapag-ukol ng buong panahon sa pananalangin hangga’t ang ibang mga bagay na ito na nagiging 
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masidhi sa iyong puso ay matugunan.  Ang iyong mga tungkulin ay napakabigat ng timbang sa iyo.  
Ngunit sa halip na makasumpong ng biyaya upang hilingin sa Dios na gawin ang pinakamagaling mo 
at iwan ang mga bagay-bagay sa Dios, nagsisimula kang mag-alala at mayamot.  Ihanda mo sa 
gawain ang iyong pag-iisip.  Isantabi mo ang mga kabalisahang iyon.   
 
Ang hadlang ba ay pagsasayang ng oras?  Ang hadlang ba ay ang pinakikinggan mo?  Ang hadlang ba 
ay mga kaibigan na, sa halip na hasain ang iyong takot sa Dios, ay nagtuturo sa iyo na huwag 
matakot sa Dios kundi sa mga pamamaraan ng mga tao?  Tinuturuan ka ba ng iyong mga kaibigan 
na igalang ang iyong katawan at maging matuwid sa iyong pagkatao?  Tinuturuan ka ba nila na 
maging maawain sa iba at maunawain at mabait?  O pinapupurol ng mga kaibigan mong kasa-
kasama mo ang iyong espiritual na pandamdam at ginagawa kang matabang upang bumagay ka sa 
sanlibutan, iniimpluwensyahan ka na tanawin ang iyong katawan na makalaman at ginagawa kang 
makasarili at maramot at walang malasakit, iniisip na ang buong mundo ay umiikot sa iyo? 
 
Ang humahadlang ba sa iyo ay bumibitag na kasalanan na ayaw mong ayusin?  Iniisip mo na ang 
kasalanang ito ay maaaring sumaklaw sa isang bahagi ng iyong buhay nang walang mga bunga. 
 
May ilang mga paraan kung saan ang mga kasuotan ng Cristiano ay makahahadlang sa kanilang mga 
pagpapagal.  At ang Salita ng Dios ay magagamit sa lahat sa kanila.  Sinasabi ng Dios, “Ihanda ninyo 
sa gawain ang inyong mga pag-iisip.”  Maging handa.  Gawin mo ang iyong Cristianong pamumuhay 
na nakatuon, may layunin, may sigasig, may isang-pag-iisip na debosyon.  Naglilingkod tayo sa 
Panginoon! 
 
Anuman ang kalooban ng Panginoon, maging handa para sa gawaing iyon, bilang Kanyang lingkod, 
may tungkod sa iyong kamay at nabibigkisan ang iyong baywang.  Maging handa palagi na sumunod 
sa Kanya.  Ibigkis mo ang iyong kasuotan sa iyong baywang upang hindi ka matalisod sa kanila.  
 
At, o, gustung-gusto ng Panginoon na makita ang Kanyang mga lingkod na laging handang gawin 
ang Kanyang kalooban.  Ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip. 
 
Sa susunod na linggo babalikan natin ang sitas na ito at titingnan ang huling bahagi ng talata na 
tumatawag sa atin upang supilin ang ating sarili, at ilagak ang pag-asa sa biyayang darating kapag 
inihayag na si Jesu Cristo. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa Iyong salita.  At hinihiling namin ang pagpapala nito habang ito ay sinasalita sa 
amin, na aming suriin ang aming buhay at gawin namin ang espiritual naming pagkatawag na 
mayroong matatag na determinasyon at may banal na sigasig na siyang itinawag mo upang aming 
taglayin.  Ipagkaloob Mo po ang mga bagay na ito sa amin sa pamamagitan ni Jesu Cristong aming 
Panginoon, na sa Kanyang pangalan kami’y dumadalangin, Amen. 

 


