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I PEDRO 3:15 
"HANDANG MAGTANGGOL" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Sa araw na ito ay nais kong kunin ang inyong pansin sa isang napaka kahanga-hanga at dakilang 
pribilehiyong sa anak ng Dios ay ipinagkaloob sa Salita ng Dios.  Ito ang pagkatawag upang sumaksi sa 
pag-asang nasa atin.  Mababasa natin sa I Pedro 3:15, “Kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo 
si Cristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa  na  ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo 
ng katuwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo ngunit gawin ito nang may kaamuan at paggalang.”  Ito 
ang pagkatawag na para sa bawat anak ng Dios, matanda at bata, lalaki at babae.  Ito ang pagkatawag 
upang ipagtanggol ang pananampalatayang mahalaga sa ating puso at sumaksi sa pag-asang 
namumuhay sa ating mga kaluluwa at mamuhay ng Cristianong pamumuhay upang mapansin tayo ng 
iba.  Hindi lamang ito pagkatawag ng isang elder, ministro – bagaman sila ay tiyak na kasama.  Ito ang 
pananagutan ng bawat anak ng Dios. 
 
Sa I Pedro 3 tinuturuan tayo ng Kasulatan sa ating tungkulin sa pagharap natin sa pagsalungat ng 
sanlibutan.  Si Pedro ay nagsasalita tungkol doon sa mga nagdurusa alang-alang sa katuwiran.  “Mapalad 
kayo at huwag kayong matakot; ni mabahala.”  Ang mga Cristianong sinulatan ng liham na ito ay lantad 
sa labis na kahihiyan at kawalang-katarungan.  Ang ating Panginoon at Tagapagligtas, habang nasa lupa, 
ay itinuring din ng masama at ang Kanyang pagkatao ay siniraan ng puri.  At sinabi Niya, “Kung 
pinakitunguhan nila Ako ng gayon, kayo rin ay pakikitunguhan nila sa katulad na paraan.”  Lahat ng 
namumuhay ng buhay na may kabanalan, samakatuwid, ay daranas sa sanlibutang ito ng pagsalungat at 
pag-uusig. 
 
Subalit ano ang dapat nating gawin?  Sa I Pedro 3 mababasa natin na hindi tayo dapat gumanti, hindi 
natin dapat suklian ng masama ang masama.  Pangalawa, dapat tayong mabantayan laban sa pagkatakot 
sa tao.  Hindi tayo dapat matakot sa kanilang paninindak ni mabahala.  Mayroon pa, dapat nating 
pakabanalin ang Panginoong Dios sa ating mga puso at maging handang ipagtanggol ang pag-asang nasa 
atin.   
 
Itong Salita ng Dios, kung gayon, ay napakalinaw na nagsasalita tungkol sa paraan ng pamumuhay ng 
anak ng Dios – paraan ng pamumuhay na iba sa sanlibutan at maghahatid ng mga tanong at, kadalasan, 
pangungutya. 
 
Si Pedro ay nagsasalita tungkol doon sa personal na nakakaalam ng pag-asa ng walang hanggang buhay 
at ang buong buhay ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng pag-asang iyon.  Ang kanilang asal bilang 
Cristiano ay magpapakita at magbubunsod ng mga tanong.  Ang sinasabi nito ay ang ating buhay bilang 
anak ng Dios ay dapat magbigay ng dahilan upang magtanong ang iba sa atin.  “Lagi kayong maging 
handa na ipagtanggol,” mababasa natin,“sa bawat taong humihingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol sa 
pag-asang nasa inyo.” 
 
Kapag ang apostol ay nagsasabi ng pagtatanggol, ang salita, sa literal, ay “pagbibigay-katwiran.”  
Magbigay ka ng katwiran sa pag-asang nasa iyo.  Ang salitang iyan ay hindi nangangahulugang 
magpaumanhin para dito.  Hindi kailangan ang magpaumanhin kapag namumuhay ka bilang Cristiano.  
Sa halip, ang Salita ng Dios ay nagsasabi, “Mapalad kayo.”  Kundi ito ay nangangahulugan na dapat 
tayong maging handang ipagtanggol ang ating pananampalataya.  Mula sa salitang ito “ipagtanggol” o 
“pagbibigay-katwiran” mayroong kurso sa mga seminaryong Reformed na tinatawag na Apologetics.  
Ang kursong iyon ay tumutukoy sa makatwirang pagtatanggol sa pananampalataya sa ebanghelyo.  
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Mababasa natin sa Mga Gawa 24:10 na si Pablo, habang nakatayo siya sa harap ni gobernador Felix, 
“Nang siya'y hudyatan ng gobernador upang magsalita, si Pablo ay sumagot:  Yamang nalalaman ko na 
ikaw ay naging hukom sa loob ng maraming mga taon sa bansang ito, ay masigla kong gagawin ang aking 
pagtatanggol.”  Samakatuwid, ang magbigay ng sagot o pangangatwiran sa ating pananampalataya ay 
nangangahulugang handa tayo, nakahanda tayong maghatid ng matalino, pinag-isipan, taos-pusong 
paliwanag patungkol sa ating asal at sa ating paniniwala. 
 
Kapag ikaw ay tinutuya, kung gayon, dahil sinasabi nila na ikaw ay napakabanal, hindi ka maabot, hindi 
ka titingin doon sa maruruming larawan, kung gayon dapat kang maging handang magbigay ng 
matalinong paliwanag ng pag-asang nasa iyo.  Kapag ikaw ay minamaliit dahil ayaw mong gumamit ng 
masasamang pananalita ng ibang mga bata sa palaruan o kapag tinatawag ka ng iyong mga magulang 
upang lumapit at lumapit ka, kung gayon ay dapat kang magbigay ng matalinong dahilan para sa iyong 
asal – ng pag-asa ni Jesu Cristo na nasa iyong puso, na siyang namamahala ng paraan ng iyong 
pamumuhay.  Kapag ikaw ay nilapitan bilang ina na may tanong na, “Bakit ka nananatili sa bahay kasama 
ng iyong mga anak?” at “Bakit gusto mong maging pinakamalungkot na tao sa lugar, dahil lahat ay 
umalis na?”  sa gayon ay magbigay ka ng sagot, matalino, mula sa iyong puso, ng pag-asa ni Jesu Cristo 
sa iyong puso.  Kapag, marahil sa trabaho, sinasabi nila sa iyo, “Bakit hindi mo padaliin ito?  Bawat 
kumpanya ay nagnanakaw ng software.  Kailangan din nating gawin ito.”  Hindi mo sasabihing, “Hindi.”  
Kundi sasabihin mo kung bakit – dahil sa pag-asang nasa iyo.  Dapat mong ipagtanggol ang ginagawa mo.  
Dapat mong maingat na ipaliwanag kung bakit mo ginagawa ito.  Ikaw ay nakikiusap sa may 
kapangyarihang mas mataas kaysa iyo.  Ikaw ay nakikiusap sa kapangyarihan ng iyong Dios, ng Kanyang 
Salita.  Sabihin mo, “Ito ang paliwanag sa aking asal at dapat ding maging asal mo.” 
 
Napakaliwanag, ang pagtatanong o, kung  minsan, ang panunuya na dumarating sa anak ng Dios ay 
dumarating mismo dahil ang anak ng Dios ay tinawag upang mamuhay ng ibang pamumuhay – buhay na 
iba mula sa sanlibutang nakapalibot sa kanya, na tumatawag sa pansin ng iba.  Ang Cristiano ay palaging 
binabantayan ng di-mananampalataya.  Dapat tayong mapaalalahanan tungkol diyan.  Halos walang 
ginagawa ang Cristiano na nakakatakas sa pansin ng sanlibutan.  May prinsipyong matatagpuan diyan.  
Ang sanlibutan, ang di-sumasampalatayang sanlibutan sa paligid mo, ay palaging nakabantay sa iyo 
bilang anak ng Dios.  Ang anak ng Dios ay hindi di-napapansin sa sanlibutan.  Maaaring sabihin ng Dios sa 
diablo, “Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job?”  At sasagot ang diablo, “Ah, oo.  Napansin ko siya. 
Siya ay sinag sa aking mata!” 
 
Ngayon, ayon sa sariling kalooban ng Dios, nararapat ito sa ganitong paraan.  Ang sulat na ito ay paulit-
ulit na nagbibigay-diin sa atin ng kahalagahan ng paglakad sa kabanalan.  Halimbawa, sa I Pedro 2:11, 12 
mababasa natin, “Mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon, na 
kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa.  Maging marangal ang inyong 
pag-uugali (iyan ay ang iyong buhay) sa gitna ng mga Hentil (ang mga di-mananampalataya) upang kung 
magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong 
mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang Dios sa araw ng pagdalaw.”  Sa mundong ito na makasalanan, 
hindi ka mamumuhay ng Cristianong buhay at magtataka kung mapapansin ka ng mga tao.  Mapapansin 
ka nila.  Ang karanasan ng Cristiano ay hindi gaya ng karanasan ng isang maybahay na nagtataka kung 
minsan kung napapansin ng iba ang kanyang ginagawa.  Ah, hindi.  Mapapansin ng sanlibutan ang 
Cristiano.  Kailangan nating bigyang-diin na iyan ay totoo.  Iyan ay totoo lalo na kapag ang ating patotoo 
at ang ating paglakad ay malapit sa katotohanan ng Kasulatan.  Ang makadios na paglakad at ang di-
nagbabagong patotoo ng katotohanan ng pagkasoberano ng Dios, ng mga katotohanan ng Kasulatan na 
ang Dios ay Dios at ang kaligtasan ay gawang lahat ng Dios, ang mga ito ay mangangailangan ng mga 
tanong.   
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Dapat kang maging handa.  Paano ka magiging handa?  Basahin natin, “Kundi sa inyong mga puso ay 
pakabanalin ninyo si Cristo bilang Panginoon.  Lagi kayong maging handa na ipagtanggol.”   Dapat tayong 
maging handa na magtanggol sa paraan ng pagpapabanal sa Panginoon sa ating mga puso. 
 
Ngayon, ano ang ibig sabihin niyan?  Ang mata ni Pedro dito ay nasa sitas sa Lumang Tipan.  Ang sitas na 
iyon ay Isaias 8:12, 13.  Ito ang panahon nang ang Juda ay pinagbabantaan ng Israel at Syria, at si Ahaz, 
na hari ng Juda, sa halip na magtiwala kay Jehovah, ay nakipagkasundo o nakipagsabwatan sa bansang 
Asiria.  Pagkatapos ang Salita ng Dios ay nagsabi, “Huwag ninyong tawaging pagsasabwatan ang lahat na 
tinatawag na pagsasabwatan ng bayang ito, at huwag ninyong katakutan ang kanilang kinatatakutan, o 
mangilabot man.  Ngunit ang Panginoon ng mga hukbo, siya ang inyong ituturing na banal; siya ang 
inyong katakutan, at sa kanya kayo mangilabot.”  Sinasabi ni Isaias, “Juda, ikaw ay natatakot.  Ang hari 
ng Israel at ang hari ng Syria ay inilagay ka sa pagkatakot.  Tumitingin ka dito at tumitingin ka doon at 
lahat ito ay biglang pagkataranta.  Sa halip na gawin iyan, pakabanalin n’yo ang Panginoon sa inyong 
mga puso.”  Iyan ay nangangahulugang, ibukod mo si Jehovah sa iyong puso.  Pagtuunan mo Siya.  Ang 
paraan upang madaig ang takot ng tao ay sa pamamagitan ng ating isip at ng ating mga puso na 
palagiang nagpapabanal sa Dios, palagiang ibinubukod ang Dios bilang banal. 
 
Pakabanalin ang Dios sa iyong puso.  Ang iyong puso ang iyong sentrong espiritual.  Iyan ang lugar kung 
saan itinanim ng Dios ang buhay ni Jesu Cristo sa biyaya lamang.  Ngayon, palagian at pirmihan at araw-
araw dapat mong gawin ang pusong iyan na santuwaryo ng Dios; dapat mong alalahanin na ang Dios ay 
nasa iyo; dapat mong igalang ang Dios; dapat kang mamangha sa Dios.  Ginagawa mo ba?  Kabataan, 
ginagawa mo ba?  Pinababanal mo ba ang Panginoong Dios sa iyong puso sa pamamagitan ng 
panalangin, sa pamamagitan ng Salita, sa pamamagitan ng pag-aaral, sa pamamagitan ng pagbubulay sa 
Kanyang Salita? 
 
Kaya, makikita mo, ang punto ay ito:  siya na tunay na nakakakilala sa Dios, siya na tunay na may 
pagkatakot sa Dios sa magalang na pag-ibig, ang taong ito ay walang dapat katakutan.  Ang tunay na 
katapangan ay igalang ang Dios sa iyong puso sapagkat doon tayo nababagabag sa takot.  Sabi ni Jesus, 
“Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Dios, sumampalataya rin naman kayo sa 
Akin.” 
 
Ang pagkapoot ng kawalang-pananampalataya ay hindi madaling harapin.  Bilang mga tao, natatakot 
tayo sa di-pagtanggap.  Hindi natin nais tingnan bilang kakaiba.  Itatanong natin, “Ano ang iisipin ng 
tao?”  Madali para sa atin, sa di mabilang na mga sitwasyon, ang matakot na ipagtanggol ang ating 
Cristianong pag-asa.  Sa gayon, ikinahihiya natin ang ebanghelyo at kinokompromiso natin ang paglakad 
natin bilang Cristiano upang itago ang ating ilawan sa ilalim ng takalan.  Kailangan ng espiritual na 
tapang at lakas upang harapin ang kawalang-pananampalataya at magbigay ng paliwanag sa pag-asang 
nasa atin. 
 
Nasaan ang lakas na iyon?  Pakabanalin ang Panginoon  sa iyong puso! Igalang ang Dios sa kaibuturan ng 
iyong puso.  Nakita mo, ang katapangan ng patotoo ng Cristiano at ang kalinawan at ang kapangyarihan 
ng patotoo ng Cristiano ay hindi tungkol sa pagkatao.  Hindi ito tungkol sa lakas ng katangian.  Sabi ng 
Dios, pakabanalin mo Ako sa iyong puso.  Linangin ang pang-araw-araw na kamalayan kung sino ang 
Dios na Siya, sa pag-ibig, ay iniligtas ka sa Kanyang Anak na si Jesu Cristo.  Sariwa mula sa presensya ng 
Dios, kapag hininging magsalita ka kung bakit ganyan ang iyong pamumuhay at ano ang iyong 
pinaniniwalaan, magiging handa kang magbigay ng kasagutan. 
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Ang ating mga puso, kung gayon, ay dapat mabantayan.  Ang ating mga puso ay palaging binabantayan 
sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Dios sa ating mga puso. 
 
Ang relihiyon, kung gayon, sa atin ay hindi lamang banal na pananalita.  Ang relihiyon ay hindi isang 
bagay na nasa atin hangga’t hindi ito mangangailangan ng anuman o ng pagtatakwil sa sarili nating 
kalooban.  Wala nang maghahatid ng labis na kahihiyan sa adhikain ni Jesu Cristo kaysa sa mga 
nagpapahayag na sila’y mga Cristiano subalit ang puso, sa halip na pakabanalin ang Dios, ay nasa mga 
bagay na makalupa at ang kanilang tiyan ang kanilang Dios.  Kaya nais nilang ilagay ang Dios sa isang 
sulok at nais nilang subuking paglubagin Siya sa pamamagitan ng panlabas na paglilingkod.  Naghahagis 
sila ng ilang mumo sa Kanya.  Siguro ay dadalo sila ng isa o dalawang gawain ng Linggo.  Ngunit 
tumatanggi silang maglagay ng punyal sa sarili nilang kasalanan at mga pagnanasa. 
 
Dapat nating tanungin ang ating mga sarili:  “Nakikita ba ng sanlibutan ang pag-asa ni Cristo sa atin?  
Nakikita ba nila na ang ating kayamanan ay nasa langit?  Nakikita ba nila na ang ating puso ay nakatuon 
kay Cristo?  Nakikita ba nila na kayo ay manlalakbay at dayuhan at hangad n’yong pumasok sa langit?  O 
nakikita nila na kayo, gaya nila, ay naghahangad na panatilihin ang mga bagay ng sanlibutan?  Nakikita 
ba ng sanlibutan na kayo ay iba, mula sa inyong asal, sa inyong pananalita, sa inyong mga ginagawa, sa 
inyong pagmamalasakit sa isa’t isa, sa inyong pananamit?  Nakikita ba nila na kayo ay mga taong nasa 
ilalaim ng kaharian ng Dios, na ang inyong mga buhay ay hindi pinamamahalaan ng sanlibutang inyong 
nakikita o ng ibang nasa paligid ninyo, kundi inilagay ninyo ang inyong mga hangarin at inyong mga 
pamantayan sa banal na Kasulatan? 
 
Mga may asawa, napapansin ba kayo bilang mga anak ng Dios sa sanlibutang ito?  Handa ba kayong 
magsakripisyo para sa inyong kapahayagan?  Tumatanggi ba kayong magtrabaho sa araw ng Panginoon?  
Handa ba kayong isantabi ang bagong kasangkapan para sa Cristianong edukasyon? 
 
Pakabanalin ang Panginoong Dios sa inyong puso.  Sa gitna ng kawalang pag-asa na siyang naghahari sa 
puso ng mga tao ngayon, mayroon tayo nitong kaalaman tungkol sa Dios na buhay sa mukha ni Jesu 
Cristo:  Siya ang ating Dios at Tagapagligtas.  Ngayon, palagian Siyang igalang sa inyong puso at kayo’y 
magiging handang ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol sa pag-asang 
nasa inyo.  Ito’y magiging buhay na patotoo.  Ito ang pag-asa ng Dios na ating pinatototohanan. 
 
At ang pag-asang iyon ay isang bagay na maluwalhati.  Ayon sa Roma 5:5 ito yaong hindi bumibigo sa 
atin.  Ito ay pag-asang nasa atin, sa ating mga puso. 
 
Sinasabi ng mang-aawit tungkol sa masamang sanlibutan:  hindi nila inilalagay ang kanilang pag-asa sa 
Iyo.  Ngayon, ang masamang sanlibutan ay maraming pag-asa.  Marami silang bagay na kanilang 
ninanasa at nakikita nilang mabuti at inaasahan nilang makamit.  Sinasabi nila, “Ah, umaasa ako sa mas 
maraming pera, kalusugan, malaking bahay, sasakyan, kalayawan, kasiyahan.”  At sabi ng Dios, “Lahat ng 
mga bagay na iyon ay walang kabuluhan.”  Mababasa natin sa Kawikaan 10:28, “Ang pag-asa ng 
matuwid ay hahantong sa kaligayahan, ngunit ang inaasam ng masama ay mapaparam.”  Subalit ang 
pag-asang nasa inyo, ah, iyan ang mapalad na pag-asa.  Iyan ang pag-asa sa Dios.  Iyan ang pagtitiwala at 
pananabik sa lahat ng ipinangako ng Dios sa atin na isang araw, kapag bumalik si Cristo, ay malulubos sa 
kaluwalhatian.  Ang pag-asang iyan ay nasa atin, sapagkat pinaasa tayo ng Dios.  Ginawa Niyang naisin, 
panabikan, hangarin natin ang mga bagay na iyon ng ating kaligtasan.  Sila ang ating yaman, ang ating 
kaaliwan, at ating kalakasan. 
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Ito ang pag-asang nag-aalab sa ating mga puso na nagiging patotoo natin, na umaagaw sa pansin ng 
sanlibutan.  Ang sanlibutan ay maaaring manuya o titigil sila at magtatanong, “Ano iyong kakaiba sa 
iyo?”  Kaya maghahatid tayo ng patotoo, ng buhay na patotoo ng pag-asang iyon.  Sa trabaho ay may 
magtatanong sa iyo, “Bakit hindi ka namumuhay gaya ng iba tuwing katapusan ng sanlinggo?  Bakit hindi 
ka namumuhay gaya ng iba sa sanlibutan?  Hindi ka nagmumura sa trabaho.  Hindi mo hinahangad na 
umasenso ka.  Hindi ka gumagawang gaya ng iba dito.  Ang musikang pinapakinggan mo ay iba.  Hindi ka 
naglalasing.”  Kaya sasagot ka:  “Dahil ang aking mga mata ay nakapako sa bagay na higit sa makalupa.  
Mayroon akong tiyak na pag-asa na ako’y haharap sa presensya ng Dios.  Si Cristo ngayon ay nabubuhay 
sa akin at nasasabik ako sa araw na iyon na ang pakikisamang iyon ay magiging ganap at lubos.  At 
yamang mayroon nitong pag-asa sa akin, ngayon palang ay nais ko ng maging malinis kung paanong Siya 
ay malinis.” 
 
May mga iba na maaaring lumapit sa iyo at magsabing, “Bakit hindi ka magsinungaling para makalusot 
ka?  Bakit hindi mo na lang ilagay ang sisi sa iba?  Iyan ang ginagawa ng lahat.”  At, “Pagsisisi?  Nagsisisi 
ka sa iyong kasalanan?  Ano ‘yon?  Hindi ba ‘yan kahinaan?”  sabi ng sanlibutan.  “Hindi ba ‘yan pag-amin 
na may mali sa iyo?”  Pagkatapos ay sasagot ka:  “Nagsisisi ako at tumatangging magsinungaling dahil 
ang aking pag-asa ay nasa Kanya – upang maging katulad ako ng aking Tagapagligtas na umibig sa akin at 
nag-alis sa akin mula sa aking mga kasalanan.” 
 
Bilang kabataan, tinatanong ka ba:  “Bakit pinananatili mong walang dungis ang iyong sarili?  Hindi ka 
nakikipaglaro sa iba.  Bakit gusto mong maging banal?  Anong problema mo?”  Sumasagot ka ba:  “Dahil 
ako’y sa Kanya, katawan at kaluluwa.  At iniingatan ko ang aking sarili para sa Kanya at para sa lalaki o 
babae na ipagkakaloob sa akin ng Dios sa pag-aasawa.  Ang aking pag-asa ay ang Kanyang presensya.  
Ang aking kagalakan ay sa Kanya.  Ibinibigay ko lahat ng bagay sa Kanya.”  Siguro ay may magtatanong sa 
iyo, “Bakit ka pumupunta sa iglesia – dalawang beses?  Bakit ka nananalangin?  Bakit ka nagbabasa ng 
Salita ng Dios?  Pumupunta ka rin sa Bible study?  Nais mong makisama sa mga kapwa Cristiano?  Bakit 
mo ginagawa lahat ng iyan?”  Kaya sasabihin mo, “Ang aking pag-asa kay Cristo ay hindi mabubuhay sa 
makasalanang sanlibutan nang wala ang kanlungan ng araw ng Panginoon.  Pinananabikan at ninanais 
kong marinig ang Kanyang salita at pumunta sa bahay ng Dios kasama ng lahat ng Kanyang mga banal.  
Nabubuhay ako sa isang espiritual na maruming hangin.  Nasasakal ako nito at nahihirapang huminga.  
Subalit gayunman maaari akong pumunta sa bahay ng Dios at magkakaroon ako ng sariwang hangin ng 
Kanyang salita.  Makikita ko ang Kanyang bayan, at ang aking pag-asa  sa akin ay maaaring maging 
maliwanag at nakakapagpaginhawa sa aking kaluluwa.  Gusto kong gawin ito.” 
 
Iyan ay nangangahulugn na ang ating sagot ay maitatayo sa matalinong pananampalataya sa banal na 
Kasulatan.  Hindi ito magiging mababaw na madamdaming patotoo.  Paniyak, ito’y sasabihin na may 
alab, ngunit sasabihing malinaw at palagiang mula sa mga katotohanan ng mismong Salita ng Dios.  Hindi 
lamang emosyonal na pakiusap.  Tiyak, nang buong puso natin.  Ngunit sagot ng matibay na paniniwala 
ng ating pananampalataya.  Ito’y magmumula sa Kasulatan.  Ito’y magmumula sa pagkaunawa sa 
Kasulatan. 
 
Naaalikabukan na ba ang iyong Biblia sa linggong ito?  Nag-aral ka na ba, bilang kabataan, ng iyong 
katekismo?  Personal ka bang nag-aaral ng Salita ng Dios?  Binabasa mo ba ito?  Nananalangin ka ba?  
Naipapakita mo ba mula sa Kasulatan ang iyong pag-asa?  Magagawa mo ba iyan mula sa Kasulatan?  
Kaya mo bang ipaliwanag, mula sa Kasulatan, kung bakit ka nakikinig sa musikang pinakikinggan mo, 
bakit inilalayo mo ang iyong sarili sa pakikiapid, bakit hindi ka nagsisinungaling at nandaraya sa trabaho?  
Kaya mo bang ipaliwanag, mula sa Kasulatan, kung bakit mo ginagawa iyan?  Kailangan mong 
ipangtanggol ang pag-asang nasa iyo, na may kaamuan at paggalang.  
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Iyan ay nangangahulugan na dapat natin itong gawin sa tamang paraan.  Maigsi lang, iyan ay 
nangangahulugang gagawin natin ito na umaasa sa Dios, nakatingin sa Dios sa Kanyang mukha, yamang 
ang Dios ay nasa unahan natin, ninanais una sa lahat na magsalita tayo ng may katapatan, hindi 
nagpapanggap, hindi ginagawa ang ating sarili sa iniisip nating nararapat, kundi mula doon sa pang-
araw-araw na pananampalataya,  nagtatanggol tayo ng may kaamuan at paggalang.  Sa ganitong paraan, 
mayroong buhay na patotoo ng kaluwalhatian ng Dios sa sanlibutang ito, ng buhay na patotoo ng pag-
asang inilagay ng Dios sa ating mga puso. 
 
Panatilihin nawa tayong matapat ng Dios dito sa Salita ng Dios.  Ihanda nawa tayo ng Dios sa bawat araw 
sa pamamagitan ng pagpapakabanal sa Kanya sa ating mga puso.  At nawa ay pagkalooban tayo ng Dios 
ng mga bibig upang magtanggol at magpatotoo sa pag-asang nasa atin.  Sa gayon ay magkakaroon tayo 
ng mabuting budhi.  At, samantalang maaari silang magsalita laban sa atin bilang mga gumagawa ng 
kasamaan, maaari silang mapahiya na nagpaparatang ng mali sa ating mabuting pamumuhay kay Jesu 
Cristo.  Ipagkaloob nawa ito ng Dios. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa Iyong Salita.  At dalangin namin na gamitin ito ng Iyong Espiritu sa aming mga puso.  
Amen. 


