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I PEDRO 1:13 
"MATINO AT UMAASA" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Noong isxang linggo sa Reformed Witness Hour ay tiningnan natin ang Kasulatan sa I Pedro 1:13.  
Doon ay pinangaralan tayo ng Salita ng Dios:  “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.”  Inilaan natin ang ating mga sarili noong nakaraan sa pagtingin sa 
pangaral na iyon – ang tawag upang ihanda sa gawain ang ating mga pag-iisip.  Nakita natin na ang 
Kasulatan ay gumamit ng tayutay (figure of speech) na tumutukoy sa damit ng taga-silangan, sa 
kanyang mahabang damit, na lubhang malubay at maginhawa sa mga panahon ng pamamahinga, 
subalit kailangang ibigkis kapag may gawaing dapat gawin.  Itataas nila ang damit na iyon at itatali 
ng sinturon sa kanilang baywang upang sila ay makapaglakbay nang mabilis at madali; upang 
magawa ang kanilang trabaho ng walang hadlang at sagabal.   
 
Nakita natin na ang Salita ng Dios doon ay tinatawag tayo bilang mga anak ng Dios, na naligtas sa 
biyaya, upang magkaroon ng matatag na determinasyon na isagawa ang ating Cristianong 
pagkatawag saanman ipagkaloob ang tawag sa atin.  Ang tawag man na iyon ay sa loob ng iglesia 
bilang elder, pastor, o diakono.  O ito man ay tumutukoy sa ating hiwalay at indibiduwal na tawag 
na inilalagay sa atin bawat sandali.  Hindi tayo magsisimulang gumawa sa ating Cristianong 
pamumuhay na may pusong hindi lubos na interesado, na may nag-aatubiling ugali.  Kundi dapat 
nating iwaksi ang pagiging batugan at kawalang-bahala na gaya ng salot sa ating puso.  Higit pa, 
dapat nating iwaksi ang mga hadlang na maaaring makatalisod sa atin – gaya ng damit ng taga-
silangan, sa panahon ng paglalakbay o paggawa, kung ito ay pahihintulutang lumawit sa kanyang 
bukung-bukong at makatalisod sa kanya kung kaya’t siya ay madadapa sa gitna ng kanyang trabaho.  
Kaya sinasabi ng Panginoon na dapat tayong maging maingat na walang makahadlang sa ating 
buhay na magpapadapa sa atin mula sa banal na gawain na ibinigay Niya sa atin upang gawin.  At 
tiningnan natin nang sandali ang mga posibleng hadlang sa buhay Cristiano.  Ang mga hadlang na 
iyon ay maaaring kasakiman, pagkabalisa at pag-aalala, at pagkakasalang bumibitag sa atin, mga 
(tinatawag na) kaibigan na pinahihintulutan nating mapalapit sa atin at sila ay nagiging katitisuran 
sa atin at pumipigil sa atin sa matatag at banal na determinasyon na maglingkod sa Panginoon 
nating Dios.  Kaya tayo ay pinangaralan, yamang nalalaman ang mga doktrina ng biyaya ng Dios, 
yamang nalalaman na ang ating kaligtasan ay sa makapangyarihang biyaya ng Panginoon, dapat 
nating gawin ang ating pagkatawag na may matatag na determinasyon, may sigasig, may pagtuon at 
layunin sa puso.  Ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip, sabi ng Salita ng Dios sa atin. 
 
Ngayon kung titingnan nating muli ang talatang iyan, makikita natin na ang Salita ng Dios ay kaagad 
na nagpapatuloy upang ipakita sa atin kung paano ito gagawin.  Mababasa natin, “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.”  Ang mga salitang nais nating 
tingnan ngayon – ang kaisipan ng pagsupil sa sarili at pag-asa sa biyayang darating sa atin kapag 
inihayag na si Jesu Cristo.   
 
Sinasabi ng Salita ng Dios, “Sa ganitong paraan ka gagawa ng iyong Cristianong pamumuhay na may 
banal na kapasiyahan:  sa pagsasagawa ng banal na pagsupil at sa pamumuhay na may nananatiling 
pag-asa.” 
 
Tingnan muna natin ang banal na pagsupil.  Sinasabi sa atin ni Pedro, “Supilin ninyo ang inyong 
sarili.”  Madalas nating nakikita itong salitang ito sa Bagong Tipan bilang salita na nagpapahayag ng 
kabaligtaran sa pagitan ng mananampalataya at ng di-mananampalataya.  Hayaan ninyong 
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ipaliwanag ko iyang salitang “kabaligtaran.”  Ang kabaligtaran ay nangangahulugan lamang na 
naglagay ang Dios ng espiritual na kaibahan sa pagitan ng mananampalataya at ng sanlibutan, sa 
pagitan ng liwanag at kadiliman, sa pagitan ng kabanalan at kasalanan.  Halimbawa, mayroon 
tayong magandang sitas ukol sa mga huling araw sa I Tesalonica 5:6-8.  Dito ay pinagsasalungat ng 
apostol ang buhay ng mananampalataya at ang buhay ng di-mananampalataya.  Sinasabi niya sa 
sitas na iyon, “Kaya nga, huwag tayong matulog gaya ng mga iba, kundi tayo'y manatiling handa at 
magpakatino.  Sapagkat ang mga natutulog ay natutulog sa gabi; at ang naglalasing ay naglalasing sa 
gabi.  Ngunit palibhasa'y mga anak tayo ng araw, magpakatino tayo, at isuot natin ang baluti ng 
pananampalataya at ng pag-ibig; at ang maging helmet ay ang pag-asa ng kaligtasan.”  Sinasabi ng 
Salita ng Dios na ang mundo ng kawalang-pananampalataya ay lasing, lango, hindi lamang sa alak 
kundi sa buhay ngayon.  Ang anak ng Dios ay matino.  Kapag ang isa ay matino,  mayroon siyang 
tamang pagtantya at pagpapasya sa buhay.  Kapag ang isa ay lasing siya ay nasa ilalim ng 
nakakalangong kapangyarihan ng alak at hindi makakaalam ng katotohanan.  Ang kalasingan ay 
isang kahiya-hiya at masamang bagay.  Hindi ito isang nakakatuwang bagay.  Hindi ito isang bagay 
na may anumang halaga.  Ito ay isang pangit, nakakapagpababang bagay.  Ito ay isang malaking 
kasalanan laban sa Dios.  Kapag ang isa ay matino mayroon siyang talas ng isip.  May wasto siyang 
pagpapasya, wastong pagtantya ng lahat ng nasa paligid niya. 
 
Paano tayo gagawa sa ating buhay na may banal na determinasyon, upang ihanda sa gawain ang 
ating pag-iisip?  Una sa lahat, maging matino (mapagsupil).  Huwag magpakalango sa sanlibutan.  
Huwag magpakalango sa pera, ari-arian, sa iyong hugis at kung ano ang anyo mo, sa mga 
kalayawan.  Kundi maging matino.  Isama mo ang Salita ng Dios upang ikaw ay palaging nakakabuo 
ng wastong pagtatantya sa buhay na ito.  Halimbawa, sinasabi ng Salita ng Dios sa Tito 2, “Mga 
kabataang lalaki, maging matino sa pag-iisip.”  Sa sanlibutan, ang mga kabataang lalaki ay lango.  
Sila ay lango sa kanilang mga sarili, sa pagnanasa, sa kahambugan.  Wala silang wastong 
pagtatantya sa babae.  Hindi nila alam kung paano pakitunguhan ang babae ng may paggalang, 
malasakit, at kahabagan.  Pinakikitunguhan nila ang babae upang makuha lamang nila ang gusto 
nila.  Sila ay lasing sa kanilang mga sarili at sa sarili nilang pagnanasa.  Wala silang tamang 
pagkaunawa kung ano ang isang ama sa tahanan, o tamang pagkaunawa sa mga anak bilang kaloob 
ng Dios.  Kahit kapag sila ay nag-asawa na, iniisip nila na ang buhay ay para sa kanilang sarili, ang 
buhay ay para sa panandaliang-aliw, ang buhay ay pag-inom at paglalasing.  Sila ay lango.  Kayo, 
mga kabataang lalaki, kay Cristo, magpakatino kayo.                                                                              
 
Mga kabataang babae, magpakatino kayo.  Iyan ay nangangahulugan na ang iyong espiritual ay 
matuwid.  Nakikita mo na ang sanlibutan at lahat ng nasa sanlibutan, sa mga salita ng Kasulatan, ay 
ang masamang pagnanasa ng mga mata at ang pagmamataas sa buhay.  Ngayon, sa biyaya ng Dios, 
ikaw ay matino.  Iyan ay, hindi mo itunuturing ang kayamanan, karangalan, imoralidad, kalayawan 
ng sanlibutang ito na mahalaga.  Kundi nakikita mo sila bilang panlilinlang, walang kabuluhan.  
Nalalaman mo na wala sa mga bagay na ito ang makapagpapaligaya sa iyo.  Hindi nila makakamit 
para sa iyo ang kapatawaran ng iyong kasalanan.  Hindi nila mapatatahimik ang iyong budhi.  Hindi 
ka nila mabibigyan ng buhay sa sandali ng kamatayan.  Nakikita mo ang sanlibutan at ang mga 
pagnanasa nito at paraan ng pamumuhay kung ano sila – ang karumihan ng kasalanan, ang mga 
alingawngaw ng ampunan ng mga baliw.  Subalit ikaw, ngayon, ay matino.  Mayroon kang 
pagkaunawa sa mga bagay-bagay ukol sa Dios at sa kahalagahan ng kaligtasan.  Maging matino.  
Ganyan tayo gumagawa sa ating buhay na may determinasyon.  Palaging magkaroon ng banal na 
katinuan.  Alisin mo ang boteng iyan.  Alisin mo ang nakalalango sa iyo, nakapagpapalasing sa iyo, 
nagpapasimula ng iyong pagnanasa.  Ilubog mo ang iyong sarili sa Salita ng Dios.  Gumawa ng 
wastong pagtatantya ng iyong kaluluwa, ng kahalagahan ng iyong kaluluwa.  Gumawa ng wastong 
pagtatantya ng karingalan at kadakilaan ng mga bagay ukol sa Dios.  Huwag maging kuntento sa 
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pangkalahatan, malabong akala sa mga doktrina ng Salita ng Dios.  Huwag dumausdos sa kalakaran 
ng pagiging kuntento patungkol sa iglesia ng Dios, kundi pagtuunan ang mga bagay na espiritual.  
 
Ikaw ba ay matino?  Ang iyo bang pag-iisip ay nasa tuwid?  Alam mo ba kung tungkol saan ang 
buhay?  Ang buhay ay hindi tungkol sa uso.  Ang buhay ay hindi tungkol sa kung ano ang itsura ng 
iyong buhok.  Ang buhay ay tungkol kay Cristo.  Ikaw ba ay may matinong pag-iisip?  Alam mo ba 
kung anong mga bagay ang mahalaga?  Pumunta ka sa Kasulatan.  Manalangin.  Dumalo sa iglesia.  
Sumama ka sa pag-aaral sa Biblia.  Maghanda para sa mga gawain sa iglesia. 
 
Kung ang isang tao ay lasing, hindi niya maibibigkis ang damit na kanyang suot.  Matatalisod siya sa 
lahat ng bagay.  Maging matino. 
 
Ngunit mayroon pa.  Hindi lamang tayo dapat maging matino, kundi si Pedro ay nagpapatuloy sa 
pagsasabing, “at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Jesu-
Cristo.” 
 
Ang biyayang darating sa atin kapag inihayag na si Jesu Cristo ay tumutukoy sa buo at ganap na 
kaligtasan na mapapasaatin sa araw na bumalik si Jesus sa wakas ng sanlibutan.  Sa araw na iyon si 
Cristo ay mahahayag.  Sa gayon ang lahat ng nagtatago sa Kanya ay hihilahin pababa at Siya ay 
magpapakita sa buo Niyang kaluwalhatian.  Sa araw na iyon, na lubhang nakakatakot para sa 
masasama, sinasabi sa atin ni Pedro na ang biyaya ay darating sa atin.  Iyan ay, sa araw na iyon 
kapag si Jesu Cristo ay bumalik sa wakas ng sanlibutan, sa wakas ng panahon, matatamasa natin, 
bilang Kanyang mga anak,  
ang buong kapahayagan ng mapagmahal na kagandahang-loob ng Dios.  Ang biyaya, sa kabila ng 
lahat, ay isang bagay na ating nararanasan.  Ang kabutihan ng ating Dios sa Kanyang pag-ibig para 
sa mga di karapat-dapat, ang Kanyang kahabagan para sa mga di kaibig-ibig, ang Kanyang kaawaan 
para sa mga aba.  Kapag dumating si Cristo, ang biyayang iyon ay ibibigay sa atin, iyan ay, babalutin 
tayo nito.  Dadaigin tayo nito na ang bawat buntung-hininga at bawat luha ay ganap na malilimutan.  
 
Ngayon ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo.  Ang ilagak ang pag-asa ay 
nangangahulugang magtiis, manghawakan.  Nang tinukoy ni Pedro ang umasa, dapat nating 
tandaan, hindi niya tinutukoy ang isang minimithing kahilingan.  Kapag sinasabi nating umaasa tayo 
na mahayag si Cristo, tayo ay umaasa sa pagdating ni Cristo, umaasa tayo sa kaluwalhatian, hindi 
natin sinasabing, “Sana nga.”  Kapag ginamit natin ang salita sa pangtaong katuturan, ibig nating 
sabihin, “May isang bagay na hindi tiyak dito.  Umaasa ako, pero hindi ako sigurado.  Gusto kong 
isipin na gayon nga.”  Hindi, hindi.  Sa Biblia, ang pag-asa ay hindi ganyan.  Ang pag-asa ay tiyak.  
Ang biblikal na pag-asa ay ang may tiwalang pag-asa sa lahat ng ipinangako ng Dios.  Sa katunayan, 
iyan ang naging paksa ng sulat na ito sa I Pedro.  Mga dayuhang manlalakbay sa lupa, mga dayuhan 
sa Panginoong Jesu Cristo na nabubuhay sa pag-asa, sa katiyakan ng lahat ng mga pangakong 
ibinigay ng Dios, alam natin sa pananampalataya na sila ay tiyak.  Ngunit hindi pa natin sila taglay 
sa buo nitong kapuspusan.  Kaya tayo ay umaasa sa biyaya na darating sa atin.   
 
Sa ngayon hindi pa natin makikita si Jesus.  Hindi pa natin makikita ang langit.  Hindi pa natin 
makikita ang trono ng Dios.  Hindi dahil sila ay gawa-gawa lamang.  Nakikita natin sila sa 
pamamagitan ng pananampalataya.  Kundi dahil hindi pa sila makikita ng ating mga mata ngayon.  
Hindi natin sila makikita o maririnig ngayon.  Hindi malalaman ng ating mga mata at mga tainga 
kung ano ang tunay.  Tiyak na ayaw mong sabihin na kung hindi ito makita ng iyong mata at hindi 
ito marinig ng iyong tainga, kung gayon hindi ito tunay.  Iyan ay ganap na mapagmataas na kaisipan, 
hindi ba?  Hindi, tayo ay umaasa.  Umaasa tayo sa hindi natin makita o marinig ngayon.  Ngunit 
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nalalaman natin na iyon ay nariyan dahil sa Cristianong pag-asa tayo ay nakatitiyak, at ang mga 
bagay na iyon ay humihila sa ating mga kaluluwa. 
 
Ngayon ilagak ang iyong pag-asa.  Huwag tumigil.  Maging determinado.  Maging matatag.  Huwag 
mag-alinlangan sa iyong pag-asa.  Iyan ang pag-asa na hindi namamatay sa ilalim ng mga kabiguan 
at mga pagsubok at mga kapaguran.  Nakita mo, tanging ang nananatiling pag-asa ang magiging 
dahilan upang maihanda natin sa gawain ang ating pag-iisip.  Wala nang maaaring maging sanhi 
upang tayo ay sumuko sa Cristianong buhay at hayaang bumagsak ang lahat sa paligid natin 
maliban sa panghihina ng loob.  Sa gayon ay makakatagpo tayo ng mga kahirapan at kabiguan sa 
ating Cristianong gawain.  Marahil ay lumalabas tayo na may sigla’t sigasig sa umaga ngunit 
pagkatapos ng ilang mahihirap na bira bumabalik tayo sa gabi at sinasabing, “Anong silbi?”  Ang 
panghihina ng loob at kagipitan ay matitinding kalaban sa Cristianong pagkatawag.  Hindi sila 
maliliit na kalaban.  Sila ay malalaki.  Ang panghihina ng loob ang nagpaluhod sa dalawa sa 
pinakamagagaling, kung mailalagay natin iyan sa ganyang mga salita, dalawa sa pinakamagagaling, 
pinakamatitibay na lingkod ng Dios.  Si Moises, na matiyaga at maamo, ay pinanghinaan ng loob at 
sinabing, “Ang taong-bayan ay labis-labis para sa akin.”  At si Elias, sa ilalim ng punungkahoy na 
enebro, ay sinabi sa Dios, “Ako na lamang ang natitira.”  Pinanghinaan ng loob. 
 
Kailangan nating magkaroon ng pag-asa, pag-asa kay Cristo at pag-asa para sa kaluwalhatiang 
darating sa atin.  Hindi iyan karangyaan.  Hindi iyan espesyal na kuwintas na isusuot para sa mga 
espesyal na okasyon.  Kundi ang pag-asa ni Jesu Cristo ay ating sinturon.  Ito ang bumibigkis sa atin.  
Ito ang humahawak sa lahat.  Kung wala tayong pag-asa, ang lahat sa paligid natin ay bumabagsak.  
Ang pag-asa ang humahawak sa lahat.  Hinahawakan nito ang ating Cristianong buhay at 
pagkatawag.  Kung hindi, ito ay babagsak sa lupa.  Umasa hanggang sa wakas. 
 
Iyan ay tiyak na nangangahulugan na ang mga salitang nagpapalakas ng loob na sinalita sa tamang 
sandali ay gagawa ng higit na kabutihan sa isang Cristianong pinanghihinaan ng loob kaysa, 
marahil, mga salita ng pagkabigo, o pag-upo kasama ng isang Cristianong pinanghihinaan ng loob at 
nakikiramay sa kanya at sinasabing, “Oo, pareho lang tayo.”  Hindi, hindi.  Mga salita ng pag-asa, 
mga salita na nagpapalakas ng loob.  Sinasabi sa isa’t isa, “Ang ating pag-asa ay totoo. Tumingin sa 
unahan.  Ang Dios ay nasa Kanyang kalangitan.  Si Cristo ay tapat.  Si Jesus ay darating.  Ang walang 
hanggang kaluwalhatian ay sa atin.  Umasa hanggang sa wakas.”  Pagkatapos ay ihahanda natin sa 
gawain ang ating mga sarili.  Tayo ay magpapatuloy na may bagong determinasyon. 
 
Si Jesus ay darating.  At, samakatuwid, dapat tayong maging masikap sa ating pagkatawag.  Si Jesus 
ay madalas na nagsasalita sa atin kung paano tayo dapat namumuhay at kumikilos sa Kanyang 
muling pagbabalik.  Nagsalita rin Siya sa atin kung paano tayo dapat manamit kapag Siya ay 
dumating – hindi pisikal, kundi espiritual.  Isipin mong kasama ko ang isang babaeng bagong kasal 
nang 1945 na tunay na nagmamahal sa kanyang asawa sa mabuti at mahalaga at esklusibong pag-
ibig ng Dios.  Ang kanyang asawa ay umalis upang maglingkod sa kanyang bansa, sa Ikalawang 
Digmaang Pandaigdig.  Nakatanggap siya ng telegrama mula sa kanyang asawa na nagsasabing, 
“Darating ako sa ating tirahan sa Lunes ng umaga, bandang ika-10:00.”  Sasalubungin ba niya siya 
ng mga matang pupungas-pungas, ng may magulong buhok, mabahong hininga, na ang tirahan ay 
nasa magulong kalagayan?  Ah, hindi! Siya ay mag-aayos ng mabuti, dahil siya’y mahal niya.  
 
Ngayon, kumusta ang iyong puso?  Hindi ko tinatanong ngayon ang tungkol sa pisikal mong anyo, 
dahil kapag dumating si Cristo titingnan Niya ang hindi kayang tingnan ng ating mga mata, sa ating 
mga puso.  Maayos ba ang mga bagay-bagay sa iyong buhay?  Ang apoy ba ng pag-ibig kay Cristo at 
sa katotohanan ay maliwanag na nagniningas sa loob mo?  Nanghahawakan ka ba sa Salita ng Dios 
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at sa pananalangin at sa pagdalo sa iglesia na siyang sentro at tibok ng iyong buhay?  Handa ka na 
ba para sa Kanya?  Inihahanda mo ba sa gawain ang iyong pag-iisip? 
 
Tayo ay mga manlalakbay, espiritual na manlalakbay.  Ganito tayo kinakausap ni Pedro sa sulat na 
ito.  Sinasabi niya na tayo ay mga dayuhan at mga manlalakbay dito sa lupa.  Tayo ay nasa 
paglalakbay.  Tayo ay dumadaan dito sa sanlibutan tungo sa isang mas mainam.  Ang panahon 
upang maupo at magsuot ng mahaba, maluwag, malambot, at may magandang burdang damit ay 
hindi tama ngayon.  Tayo ay bibigyan ng mga damit na iyon sa kahuli-hulihang tagumpay.  Sa 
ngayon tayo ay binigyan ng Dios ng damit ng manlalakbay.  Ito ang nagtatakip sa atin.  Ngunit 
kailangan mo itong ibigkis dahil kailangan mong maglakbay at kung minsan ay maglakbay na 
mabilis.  Kung minsan kailangan nating layuan ang ating mga kasalanan.  Ihanda ninyo sa gawain 
ang inyong mga pag-iisip, magpatuloy.  Kung minsan kailangan mong mabilis na tumulong sa kapwa 
mo manlalakbay.  At kung minsan ang anghel ay pupunta sa iyo gaya ng pagpunta niya kay Lot at 
sasabihin niyang, “Tumindig ka, umalis ka sa lugar na ito.  Sapagkat gugunawin ng Dios ang lugar na 
ito.”  Ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip.  Ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang 
darating sa inyo kapag inihayag na si Jesu-Cristo. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, gumawa ka ng pagsunod sa aming mga puso.  Gawin mo sa aming mga puso ang banal na 
pagpapasya, ang determinasyon na maging matapat sa aming Cristianong pagkatawag, upang 
maging matino, at manatili sa pag-asa hanggang sa araw na makikita namin Siya sa buo Niyang 
kaluwalhatian.  Ipagkaloob Mo po ito, alang-alang sa Kanya.  Amen. 

 


