
1 
 

MGA HUKOM 18:7,10,28 
"MALING PALAGAY NG KAWALANG-PANGANIB" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Ngayon ay nais kong dalhin ang inyong pansin sa sinasabi ng Salita ng Dios sa atin tungkol sa isang 
pangkat ng mga tao na minsang nanirahan sa Lais.  Sila ay mga dayo mula sa lunsod na tinatawag na 
Sidon.  Ang kasaysayang tinutukoy ko ay matatagpuan sa kapitulo 18 ng aklat ng Mga Hukom.  Ito’y 
bahagi ng kasaysayang naganap sa panahon ng 450 taon sa pagitan ng lalaking si Josue at ni haring Saul.  
Ito’y panahon sa kasaysayan na tinutukoy ng Biblia na Mga Hukom, o ang panahon na inilalarawan ng 
paulit-ulit na bukam-bibig na, “Nang mga araw na iyon ay walang hari sa Israel.  Ginawa ng lahat ng tao 
kung ano ang matuwid sa kanilang sariling paningin.”   
 
Nais kong dalhin ang inyong pansin sa pangkat na ito ng mga di-sumasampalataya o mga taong pagano 
na mababasa natin sa Mga Hukom 18:7, “Sila’y naninirahang tiwasay, tahimik at hindi nanghihina.  
Walang hukom doon na maglalagay sa kanila sa kahihiyan.  Sila'y walang pakikipag-ugnayan sa 
kaninuman.”  Muli sa tatalang 10 ay mababasa natin na sila ay bayang panatag sa lupaing malawak,  
isang dakong hindi nagkukulang ng anumang bagay sa lupa.  At sa talatang 27 ay mababasa natin na 
sila’y isang bayang tahimik at tiwasay, subalit walang tumulong. 
 
Nais kong tawagin ang inyong pansin sa mga taong ito ng Lais dahil kanilang inilalarawan, sa 
pamamagitan ng pagkasi ng Espiritu Santo, ang espiritu ng ating sanlibutan ngayon, kung saan ay 
tinatawag ng Dios ang mga Cristiano upang humiwalay.  Ang mga talatang ito ay naglalarawan sa espiritu 
ng mga lalaki at mga babae na tumatalikod sa Dios, na nagpasyang mamuhay sa sarili nilang paraan, na 
planuhin ang mga bagay-bagay para sa kanilang sarili, at mamuhay nang walang kaugnayan sa Dios o sa 
Kanyang kautusan, at walang tumutulong.  Sapagkat, nakita mo, ang Kasulatan ay hindi lamang kawili-
wiling tala ng mga nakalipas na sibilisasyon at sa gayon ay walang-kaugnayan sa ating masalimuot at 
maunlad na panahon ng computer.  Kundi ang Kasulatan ay kapahayagan ng Dios sa atin ng espiritu ng 
mundo ng kawalang-pananampalataya kung saan ang Kanyang iglesia at bayan ay tinawag upang 
mamuhay sa ikaluluwalhati Niya. 
 
Nais kong tawagin ang inyong pansin sa mga taong ito, sa gayon, yamang sila ay larawan ng tinatawag ng 
apostol na kasalukuyang masamang sanlibutan kung saan ang Dios, sa pamamagitan ng Kanyang Anak, 
sa biyaya ay iniligtas ang Kanyang iglesia. 
 
Pagdating sa mga katotohanan ng Mga Hukom 18 at sa iba’t ibang mga talata na aking tinukoy (kung 
nakabukas ang inyong Biblia, maaari ninyong tingnan ang mga iyon ngayon – 7, 10, 27, 28), makikita 
natin na ang mga talatang ito ay nagbibigay sa atin ng simula at wakas ng kasaysayan ng ilang dayong 
Sidonio na nanirahan sa lugar na tinatawag na Lais.  Ang mga tao ng Lais ay malinaw na nagmula sa 
Sidon.  Mababasa natin sa talatang 7 na sila ay naninirahang tiwasay na gaya ng mga Sidonio.  Ito’y 
nagpapahiwatig na sila ay dumayo sa Lais mula sa Sidon.  Ang Sidon ay isang lunsod kalakalan na 
lubhang makapangyarihan at marangya na kilala sa buong kasaysayan ng bayan ng Dios sa Lumang 
Tipan.  Ito ay isang daungan, at ito ay madalas na binabanggit katulad ng ibang mga sentro ng kalakalan.  
Matatandaan mo na si Jezebel, asawa ni Ahab, ay mula sa Sidon.  Paglaon, ang mga propetang Joel at 
Amos ay magpapahayag ng kahatulan ng Dios sa Sidon, na abala sa pangangalakal ng alipin, iyan ay, 
pagbebenta ng mga nabihag na mga anak ni Israel sa mga bansa, lalo na ang Edom.  Mababasa natin sa 
Amos 1:9, “Sapagkat kanilang (iyan ay, ang taong-bayan ng Sidon) ibinigay ang buong bayan sa Edom, at 
hindi inalala ang tipan ng pagkakapatiran.” 
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Malinaw na ang ilan sa mga taong ito ng Sidon, itong sentro ng kalakalan, ay nagpagala-gala sa kanilang 
sarili, nananabik na makahanap ng sarili nilang lugar at upang mamuhay sa sarili nilang paraan.  Bakit?  
Marahil ay upang umiwas sa mga pananagutan ng buhay sa Sidon, ang mga buwis, ang mga panganib ng 
matawag na pumunta sa labanan upang ipagtanggol ang kanilang lunsod.  Matibay na ipinahihiwatig ng 
ating teksto na naghahanap sila ng sarili nilang lugar.  Marahil ang mga bagay-bagay ay siksikan na.  
Naghahanap sila ng isang mabungang lugar, upang ang kanilang buhay ay maging higit na kasiya-siya, 
maalwan, at masagana.  Natagpuan nila ang kanilang hinahanap:  ang lugar na tinatawag na Lais. 
 
Pagkatapos ay sinabi sa atin ang paraan ng pamumuhay na kanilang itinatag sa bago nilang sakop na 
bayan ng Lais.  Sila, una sa lahat, ay mapayapa.  Sila’y naninirahang tiwasay, tahimik at hindi nanghihina, 
nabasa natin.  At walang hukom sa lupain na maaaring maglagay sa kanila sa kahihiyan.  Maayos ang 
kanilang pag-uugali kung kaya hindi kailangan ng hukom sa lupain upang ipatupad ang kautusan.  
Malinaw na walang mga kaguluhang panloob.  Ang bawat isa ay binabantayan ang sarili nilang negosyo 
at hindi nakikialam sa iba.  Sila’y tiwasay, tahimik at hindi nanghihina, nabasa natin.  Hindi nila 
kailangang ipagtanggol ang kanilang sakop na bayan, walang kinakailangan laban sa pag-atake.  At tila 
baga hindi sila nababahala tungkol sa sinumang pumapasok sa kanilang lupain upang maniktik o 
magmasid.   
 
Higit pa.  Nabasa natin na sila ay nagsasarili at nakahiwalay.  Sila’y malayo mula sa mga Sidonio at 
walang pakikipag-ugnayan sa kaninuman.  Namumuhay sila sa kanila-kanilang sarili at para sa kanilang 
mga sarili.  Wala silang pakialam sa sinuman.  Ginawa silang nagsasarili ng kayamanan ng lugar.  Nabasa 
natin na iyon ay isang dakong hindi nagkukulang ng anumang bagay sa lupa.  Ang kanilang buhay ay 
isang ganap na pagsasarili.   
 
Kaya mayroon tayo dito ng isang pangkat ng mga tao na mayroong kaisipan ng buhay tungkol sa 
tagumpay sa sariling sikap, pag-unlad, kaginhawahan, at kasiyahan, ang bawat isa ay sariling bagay ang 
iniintindi.  Kaya naman nagpatuloy sana sila kung hindi dahil sa mga Danita, isa sa mga lipi ng Israel na 
nananabik ring makakita ng higit pang lugar para sa kanilang sarili at nakatuklas nitong bayan ng Lais at 
pagkatapos, sa pamamagitan ng 600 lalaki at mga sandatang pandigma, ay dumating sa mga dayong ito 
at pinatay sila ng tabak at sinunog nila ang lunsod at madali itong nakuha dahil, nabasa natin, “walang 
tumulong doon.” 
 
Ito ang ganap na larawan ng buhay ng maraming mga lalaki at babae ngayon.  Napakahalagang 
maunawaan na may malaking bilang ng mga paraan kung saan ang mga lalaki at babae ay sumusuway sa 
Dios at nagkakasala laban sa Makapangyarihan sa lahat.  May mga magalang na paraan, kung maaari 
kong ilagay iyan sa ganyang paraan.  Hindi lamang natin dapat makita ang mga malinaw at lantad na 
paraan ng kasalanan – paglalasing, aborsiyon, pangungupit, pakikiapid, imoralidad, homosekswalidad – 
hindi natin dapat isipin na ang kasalanan ay limitado lamang sa mga ito, kundi dapat nating makita na 
ang kasalanan ay maaaring maging napakatuso, mapanlinlang at nakamamatay.  Tiyak na may mga 
lantad at walang kahihiyang pamumuhay sa kasalanan na itinataguyod ngayon, at ipinagtatanggol ng 
espiritung laban sa Dios ng ating panahon.  May mga nagsasalita na may pagmumura at panunungayaw 
at maruruming pananalita na wala ni katiting na pag-aatubili.  May mga lantarang namumuhay sa isang 
napakasamang paraan, ipinagmamarangalan ang kautusan ng Dios at inihahagis ito, tila baga, hanggang 
sa mukha ng Dios. 
 
Ngunit may isang uri ng tao na may katulad na sala ng kasamaan.  Mayroong uri ng buhay na kabilang, 
marahil, ang malaking bilang ng tao kaysa sa mga hayagang masama – ang dayong Sidonio na uri.  Ang 
tinutukoy kong magalang, ang katangga-tanggap sa lipunan, at ang masamang tumpak sa pulitika – ang 



3 
 

paraan ng pagkakasala na makikita sa ugaling di-masambit na ipinapalagay sa Dios, sa pananaw sa 
buhay, sa pakahulugan ng isang tao sa layunin ng buhay, at sa itintayo ng isang tao para sa pamantayan 
sa kanilang buhay upang matiyak ang mabuti at masama.   
 
Tingnan natin itong mga dayong Sidonio.  Mukha silang mabuti at di-makapipinsala.  Ang nais lamang 
nilang gawin ay mamuhay ng sarili nilang buhay sa sarili nilang paraan.  Hindi nila nais na makialam sa 
buhay ng sinuman.  Ang nababagay sa kanila, iyan lamang ang hiling nila.  At hinihiling nila na ituring sila 
sa gayon ding paraan.  Ayaw nila, nagagalit sila, nasusugatan sila sa anumang uri ng relihiyon na 
nakikialam sa kanila, na hahatol sa kanila, at hihinging talikuran ang kontrol nila sa kanilang buhay – ang 
kanilang pagpapasya.   
 
Ah, wala silang pagtutol sa madamdaming paniniwala.  Kaunting pagsamba, kaunting oras ng 
pagdiriwang sa umaga ng Linggo – paminsan-minsan ito ay mabuti.  Subalit hindi sila mamumuhay ayon 
sa panuntunan ng Dios, kundi gaya ng pagkakaplano nila sa sarili nilang paraan.  Sa sarili kong paraan, 
salamat, at anumang relihiyon ay dapat pumasa sa aking mga pamantayan.  Ang mga iniisip ko, ang mga 
karapatan ko, ang mga mali ko ang mahalaga.   
 
Hindi kinakailangang nilalabag nila ang kautusan o gumagawa ng kaguluhan.  Madalas silang iginagalang.  
Sila ay walang inaalala.  Sila ay matagumpay.  Ang lahat ay maayos taun-taon.  Ang pamilya ay mukhang 
maligaya.  Nasa mga bata na ang lahat.  Ang lahat ay maayos.  Ito ay kagalang-galang, tila baga, 
masayang buhay.  Ipinagwawalang-bahala lamang nito ang buhay na Dios at pinagsasarhan Siya sa 
kanilang mga buhay at puso at sinasabing, “Ang sentro ng aking buhay, ang layunin ng aking buhay, ang 
pagpapasya para sa aking buhay, ay ako.”  Magalang silang tumatalikod sa Dios at nabubuhay bilang 
masama at hindi relihiyoso bilang taong sumusuray sa bangketa sa kalasingan o inaabuso ang mga bata.  
Maaaring nasa loob sila ng iglesia.  Tinutukoy ni apostol Pablo ang isang anyo ng kabanalan, ngunit 
tinatanggihan ang kapangyarihan nito (II Tim. 3).   
 
Naiimpluwensyahan ka ba ng magalang na kasamaan ng ating panahon?  Ang buhay mo ba ay 
isinasaayos at kinokontrol ng kautusan ng Dios, ng Kanyang banal na kalooban?  Nakikipag-ugnayan ka 
ba sa Dios sa pamamagitan ng Kasulatan?  O yumuyukod ka sa isang dius-diosan na tinatawag mong Dios 
ng Cristiano subalit ginawa mo upang maging Dios na nais mo sa Kanya?  Ilagay mo ito sa ganitong 
paraan:  Ang buhay mo ba ay buhay na kinokontrol ng Dios gaya ng nahayag sa Banal na Kasulatan, o 
sinasangguni mo ang iyong sarili?  Nabubuhay ka ba sa sarili mong paraan na hiwalay sa buhay na Dios?  
Hindi ko tinatanong kung lantaran mo Siyang itinatatwa sa iyong mga salita.  Hindi ko tinatanong kung 
nasumpungan kang nagmura nitong nakaraang linggo.  Tinatanong ko, Itinatatwa mo ba ang Dios sa 
iyong buhay?  Ang daan ba ng Dios o ang iyong daan?  Nagbubudbod ka lang ba ng kaunting relihiyon sa 
ibabaw ng iyong buhay at namumuhay ka ayon sa sarili mong mga pasya?  Ang dumoon sa daan ng Dios 
ay higit pa kaysa pagpapakita sa iglesia paminsan-minsan.  Ang magalang bang kasamaan ay nakapasok 
na sa iyong puso?   
 
Ang paraan ng pamumuhay na binababala sa atin sa dayong Sidonio ay, una sa lahat, isang napaka 
makasariling buhay.  Ang kasalanan ng pagiging makasarili, ayon sa Kasulatan, ay isang mabigat na 
kasalanan.  Ito ay kasalanan ng pagsamba sa dius-diosan.  Ito ang kasalanan na humihiwa sa mismong 
puso ng buhay at pag-atake sa Dios mismo.  Itong mga dayong Sidonio ay walang isinasaalang-alang 
kundi ang kanilang sarili, at yamang nakatagpo ng magandang lugar na bagay sa kanila, nanirahan sila at 
pinutol lahat ng ugnayan sa mundo sa labas.  Nasa kanila na ang nais nila.  Ang pag-iisip sa 
pangangailangan ng iba ay hindi nila inaalala. 
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Ang pagiging makasarili kasi, ay hindi palaging nasa anyo ng pang-aagaw o pangungupit.  Kadalasan 
nitong ipinapakita ang sarili nito sa isang ganap na kawalan ng malasakit sa iba.  Ito’y ang maging 
masaya, hangga’t ang lahat ay mabuti sa akin at mayroon ako ng lahat ng kailangan ko, at hangga’t hindi 
ko kailangang gumawa ng napakaraming pakikibagay sa ibang tao.  Ang lahat ay para sa kanyang sarili.  
Makinig sa mga lalaki at mga babae, mga batang lalaki at babae, ng bawat gulang habang sila ay 
nagsasalita ngayon.  Pakinggan mo sila.  Ano ang nais nila?  Ano ang iniimbot nila?  Pinag-iimbutan nila 
ang personal na sukdulang kasiyahan at ang pinakakaunting paghihirap at tungkulin.  Masiyahan, iyan 
ang mahalaga.  Ang mabentang prinsipyo sa kanilang buhay ay ang sarili.  Subalit sinasabi ng Biblia na ito 
ay pagsamba sa dius-diosan.  Ito ay pagtatatwa sa buhay na Dios.  Ito ay pagtatatwa na ang iyong buhay 
ay hindi para sa iyong sarili kundi ito ay matatagpuang yumuyukod at naglilingkod at sumasamba sa 
tanging Dios sa pamamagitan ni Jesu Cristo. 
 
Ano ang inaalala ng karamihan sa mga tao ngayon?  Hangga’t matatag ang ekonomiya, walang masyado.  
Ngayon ang sanlibutang tinatahanan natin ay lasing, lasing sa mga bagay-bagay, busog na busog sa mga 
pag-aari.  Bakit?  Dahil ito ay paglisan sa Dios at sa daang ipinagkaloob Niya sa ating buhay.  Tinatawag 
tayo ng Dios sa Kasulatan upang hindi na mamuhay sa dius-diosang sarili.  Tinatawag tayo ng Dios sa 
mapagpakumbabang pagsunod sa Kanya bilang buhay na Dios.  Sinasabi Niya sa atin ang katotohanan na 
hindi tayo ang may-ari ng anuman.  Tayo ay mga katiwala lamang Niya.   Hindi maging ng mismong 
buhay mo – lalo na ang iyong buhay.  Hindi ito sa iyo! Iyan ay tunay na tunay sa anak ng Dios.  Ang buhay 
natin ay hindi sa atin.  Ito ay biniling pag-aari ni Cristo.  Sinasabi sa atin ng Dios, Mayroon lamang isang 
hangarin; mayroon lamang isang layunin; mayroon lamang isang tamang bagay para sa buhay; mayroon 
lamang isang katotohanan; wika nga:  ang kaharian ng Dios at ang katuwiran nito.  Ganyan ka dapat 
mamuhay, pagsumikapan ang kaharian ng Dios. 
 
Tinatanong tayo ng Biblia:  Ano ang mapalad na lalaki o babae?  Siya ang nagugutom at nauuhaw sa Dios 
at sa katuwiran ni Cristo.  Anong sinasabi ng Tagapagligtas sa atin bilang Kanyang mga anak na tinubos 
sa Kanyang dugo at pinagkalooban ng pananampalataya ng Espiritu?  Sinasabi ba ng Tagapagligtas, 
manatili ka kung saan ka naroon at masiyahan ka sa iyong sarili hanggang ang iyong puso ay kuntento at 
huwag kang mag-alala tungkol sa iba?  Hindi! Ito ang sinasabi Niya:  Pasanin mo ang iyong krus at 
sumunod ka sa Akin. 
 
Kaya, bilang mga banal, tayo na tumanggap nang walang bayad ay dapat ding magbigay nang walang 
bayad.  Ang makasariling buhay ay ang pagnanasa para sa sarili una, huli, at palagi.  At ito’y ang 
pagtalikod mo sa dakilang kautusan ng Dios:  Sambahin mo ang Panginoon mong Dios at Siya lamang 
ang iyong paglilingkuran.  Natatandaan mo ba kung sino ang bumanggit ng mga salitang iyan?  Hindi 
relihiyosong panatiko, kundi ang mismong Anak ng Dios. 
 
Mayroon pa.  Ang paraan ng pamumuhay ng mga dayong Sidonio ay hangal na pamumuhay.  Nanirahan 
silang tiwasay, nabasa natin.  Nakita nilang ang lahat ay maayos nang panahong iyon.  Walang tunay na 
gumugulo sa kanila.  Wala silang iniisip sa hinaharap, ng posibleng pag-atake o mga tiktik.  Tumanggi 
silang isipin kung saan sila patutungo sa kanilang kasaganaan.  Huwag mong sirain ang kasiyahan sa 
pagsasabi sa amin kung ano ang darating.  Ang lahat ay maayos ngayon.  Nagiginhawahan kami ngayon 
sa aming malapitang paningin.  Kami’y ganap na walang-ingat tungkol sa hinaharap.  Hindi nila sinusuri 
ang huwad nilang kaligtasan.  Tumanggi silang isaalang-alang ang basehan kung saan sila nabubuhay.  
Ah, hindi kami mababagabag niyan! Heto sila nakaupo sa tuktok ng bulkan.  Ngunit hindi sila nababahala 
hangga’t walang pagsabog.  Hindi sila nababahala kung saan sila patungo.  Hindi man lang nila napansin 
na limang lalaki mula sa lipi ni Dan ang nakapasok na at nagtiktik sa kanila at may isang hukbo na 
nagmamartsa upang lipulin sila. 



5 
 

 
Ano ang basehan ng iyong buhay?  Pinag-isipan mo ba ng malalim at lubos ang iyong buhay sa liwanag 
ng Salita ng Dios?  Sinasabi mo bang, Aba, hangga’t walang problema ngayon…. Hindi ka nababahala 
tungkol sa anupaman.  Isinasantabi mo ang iyong mga problema.  Ang buhay, sabi mo, ay napakaigsi 
upang mag-alala dito.  Balik sa mabuting buhay! 
 
Ito ang ebanghelyo, kung lakas-loob kong gagamitin ang salitang iyan, ito ang pagkaligaw ng landas, ang 
karumihan ng mensahe ng isang masama, at ito’y maingay sa ating panahon.  “Masiyahan ka habang 
ito’y nagtatagal.”  Ito ba ang pilosopiya ng iyong buhay?  Ito ba?  Namumuhay ka ba na tila ang mayroon 
ka sa iyong buhay ay magtatagal?  Ikaw ba’y nagtabi?  Marahil ang tiktik ng leukemia ay pumasok sa 
lunsod ng iyong kalusugan.  Handa ka ba?  Siguro, sa kalooban ng Dios, ang pagkalumpo mula leeg 
pababa ay sasalubong sa iyo ngayon o bukas sa isang pagbangga ng sasakyan.  Mga kalungkutan, 
kamatayan, pagsubok o pagkabigo, kahirapan, dalamhati, kalumbayan, kirot – kahit matakasan mo ang 
mga ito, may libingang nakatakda para sa iyo.  Ito’y nagmamartsa patungo sa iyo ngayon.  Gumising, sabi 
ng Kasulatan.  Ang tawag ng Kasulatan ay malinaw at agaran.  Ibihis mo ang Panginoong Jesu Cristo.  
Patapos na ang gabi.  Ang araw ay parating na.  Huwag magtabi para tustusan ang mga pagnanasa ng 
laman .  Armasan mo ang iyong sarili ng Salita ng Dios.  Kunin mo ang buong baluti ng Dios.  Bangon, 
armasan mo ang iyong sarili, magpakalalaki kayo, sabi ng Kasulatan. 
   
Ang mga dayong Sidonio ay nalipol.  Walang tumulong sa kanila.  Ito ang mga salita:  Dumating sila (iyan 
ay, ang lipi ni Dan) sa Lais, na isang bayang tahimik at tiwasay, pinatay sila ng tabak at sinunog nila ang 
lunsod.  Walang tumulong sapagkat malayo ito sa Sidon at sila'y walang pakikipag-ugnayan sa 
kaninuman. 
 
Sa una ay tila kahanga-hanga.  Sila ay tahimik at tiwasay.  Wala silang dapat ipag-alala.  Sila’y dios sa 
kanilang mga sarili.  Ayaw nilang makialam ang sinuman, walang nagsasabi sa kanila ng dapat gawin.  
Mayroon silang kalayaan.  Subalit walang anu-ano 600 lalaki ang tumayo isang umaga na may mga tabak 
na kumikislap sa araw at bumagsak sa kanila at pinatay silang lahat.  Walang tumulong sa kanila.  Ang 
sarili nilang buhay ang kanilang naging patibong.  Ang maluwalhati nilang kalayaan ang kanilang naging 
kapahamakan.  At ang paraan ng kanilang pamumuhay ang naging sanhi ng kanilang kamatayan. 
 
Walang anumang bago sa ilalim ng araw.  Marami ang gagawing makitid at malupit ang paraan ng 
Cristianong pamumuhay.  May ilan akong kilala na tumalikod sa Dios sa kanilang kabataan.  Ah, hindi nila 
sinabi iyan.  Ngunit sa kanilang buhay ngayon at sa pamamagitan ng kanilang mga kilos sinasabi nilang si 
Jesus ay mapagmalupit.  Nais nilang mamuhay sa sarili nilang paraan.  Pinatatakam sila ng kolehiyo sa 
pagmamataas sa talino.  Ang sarili nilang trabaho at kalayaan ay tumutukso sa kanila upang isipin nilang 
ang relihiyon ay itong personal na paglakad lamang kasama ni Cristo at, samakatuwid, kapag iyan ay 
nasabi at nagawa na, makapagpapasya na sila sa kanilang sarili kung paano sila mamumuhay.  Maaari 
silang magsama nang hindi nagpapakasal.  Maaari silang mamangka sa isang magandang Linggo.  Maaari 
silang uminom ng kaunting serbesa kasama ng mga kalalakihan.  Maaari silang makipagkaibigan sa mga 
kawili-wili, bagaman di-mananampalatayang mga tao.  Nabubuhay sila para sa kanilang sarili.   
 
Subalit parating ang kaaway.  At walang tutulong sa kanila.  Ngayon ang mga bagay-bagay ay parating sa 
kanilang buhay at hindi sapat ang kanilang lakas upang salubungin sila. 
 
Mga kabataan, huwag ninyong ihiwalay ang inyong sarili sa katotohanan ng Dios.  Huwag ninyong isipin 
na maaari kayong tumalikod sa Dios nang sandali at ang lahat ay magiging maayos.  May tutulong ba sa 
iyo na kasama mo ngayon?  Pakinggan ang Salita ng Dios.  Paano mo sasalubungin ang pagsalakay ng 
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umuusig na budhi tungkol sa iyong kasalanan?  Ano ang sasabihin mo sa harap ng kahatulan ng Dios?  
Ang mga tumatalikod sa kawalang-pananampalataya sa Dios at namumuhay upang bigyang-kasiyahan 
ang kanilang hilig, ginagamit ang sarili nilang makabagong kaisipan na tumutugma sa sarili nilang 
makasalanang pagnanasa at katutubong hilig – ano ang mayroon sila? 
 
Ang maluwalhating ebanghelyo ay yaong mayroong tutulong.  Ang Kanyang pangalan ay Anak ng Dios, 
Jesu Cristo.  Siya ang Isa na, sa biyaya lamang, ay tumubos sa atin sa Dios habang nananahan tayo sa 
ating katiwasayan, sa ating kaginhawahan, sa ating mga kasalanan.  Si Cristo ay namatay para sa 
Kanyang mga anak sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesu Cristo.  Tayo ngayon ay naipagkasundo na sa 
Dios, at sa pamamagitan ni Jesu Cristo, sa pananampalataya, ipinahahayag natin na ang Dios ang ating 
kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan.  At ang tawag ng ebanghelyo:  
Mamuhay para sa Kanya.  Isuko ang inyong mga sarili nang buo sa Kanya.  Gumising sa katuwiran. 
 
Tayo ngayon ay malaya, hindi na mabubuhay para sa sarili, kundi sa Kanya.  Iyan ang kagalakan, iyan ang 
buhay – pinalilibutan ng Kanyang kaligtasan, nakaluhod na dinala sa harapan ng Hari ng mga hari.  Ang 
buhay ay binubuod sa tanong na ito:  Panginoon, ano ang nais Mong gawin ko? 
 
Makalangit na Ama, salamat po sa Iyong Salita, at dalangin namin ang pagpapala nito sa aming mga 
kaluluwa.  Amen. 
 


