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Una, tingnan natin ang sagot para sa unang bahagi ng tanong - Ano ang
Pananampalatayang Ito?
1. Naniniwala kami sa Diyos.
2. Naniniwala kami sa Diyos ng Bibliya.
3. Naniniwala kami na ang Bibliya ay Salita ng Diyos.
4. Naniniwala kaming Nilikha ng Diyos ang uniberso at lahat ng naroroon.
5. Naniniwala kami na ang Diyos ay aktibong kasangkot sa sansinukob at
lahat ng naroroon.
6. Naniniwala kami na ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa
anumang nilikha Niya.
7. Naniniwala kaming nagsalita ang Diyos sa mga tao sa mundo sa
pamamagitan ng mga propeta at Kanyang Anak.
8. Naniniwala kami na si Jesucristo ay Anak ng Diyos.
9. Naniniwala kami na si Jesucristo ay ang Liwanag ng Luwalhati ng
Kanyang Ama at ang Malinaw na Larawan ng Persona ng Kanyang
Ama.
10. Naniniwala kami na si Hesu-Kristo ay isinilang na himalang sa isang
birhen.
11. Naniniwala kami na si Jesucristo ay ang Pangako na Mesiyas ng Israel.
12. Naniniwala kami na nilinis ni Jesucristo ang ating mga kasalanan sa
pamamagitan ng pagkamatay para sa atin sa Krus sa Israel 20 siglo na
ang nakakaraan.
13. Naniniwala kami na si Jesucristo ay bumangon mula sa libingan at
naupo sa Kanang Kamay ng Kamahalan sa Taas.
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14. Naniniwala kami na si Hesu-Kristo ay ang Hari ng mga hari at
Panginoon ng mga panginoon at Panuntunan sa Kanyang Katawan,
ang Simbahan.
15. Naniniwala kami na si Jesucristo ay babalik para sa Kanyang Katawan,
ang Simbahan, at sila ay makakasama Niya magpakailanman saan
man Siya magpunta.
16. Naniniwala kami na sisirain ni Jesucristo ang mga hukbo ng mundo at
mamamahala sa mundo sa loob ng isang libong taon.
17. Naniniwala kami na ang mga patay, maliit at malaki, ay tatayo sa harap
ng Diyos at huhusgahan sila ni Jesucristo alinsunod sa kanilang mga
gawa.
18. Naniniwala kami na ang sinumang hindi matagpuan na nakasulat sa
Aklat ng Buhay ay itatapon sa lawa ng apoy.
19. Naniniwala kami na sisirain ni Jesucristo ang langit at lupa at Lumilikha
ng isang bagong langit, isang bagong lupa at isang Bagong Jerusalem.
20. Naniniwala kami na papahirin ng Diyos ang bawat luha sa mga mata
ng mga taong nabubuhay sa Kanya sa kawalang-hanggan at hindi na
nila mararanasan muli ang kamatayan, kalungkutan, pag-iyak, o sakit.
21. Naniniwala kami na ang Langit at Buhay na Walang Hanggan ang
magiging pinaka kamangha-manghang karanasan sa aming buhay ang pinakamagandang bahagi na makakasama natin ang Diyos
magpakailanman!
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Ang susunod na bahagi ng tanong ay ang pagtatanggol sa
Pananampalatayang ito. Ipinagtanggol ni Jesus ang Pananampalataya sa
Kanyang Buhay. Ipinagtanggol ng mga Apostol ang Pananampalataya sa
kanilang buhay. Libu-libong mga Kristiyano ng unang Iglesya ang
ipinagtanggol ang Pananampalataya sa kanilang buhay. Milyun-milyong
mga Kristiyano sa buong mundo ngayon ang nagtatanggol sa
Pananampalataya sa kanilang buhay. Kalooban ng Diyos na ipagtanggol
natin ang Pananampalataya sa ating buhay. Bakit? Sapagkat ang
Pananampalatayang Kristiyano ay nagkakahalaga ng pagtatanggol.
Ipinagtanggol ng mga tao ang kanilang sarili - Ipinagtanggol ang kanilang
karangalan - Ipinagtanggol ang kanilang pamilya - Ipinagtanggol ang
kanilang mga pag-aari - Ipinagtanggol ang kanilang pag-aari Ipinagtanggol ang walang sala - Ipinagtanggol ang mahina - Ipinagtanggol
ang kanilang bansa. Ano ang mas malaki sa anuman sa mga ito? Ang
Pananampalataya na ibinigay sa atin ni Jesucristo sa pamamagitan ng
Kanyang Dakilang Sakripisyo. Iyon ay nagkakahalaga ng pagtatanggol.
Iyon ang dahilan kung bakit hinahanda natin ang ating sarili na magbigay
ng isang sagot (apologia - pagtatanggol) para sa pag-asa na nasa atin (1
Pedro 3:15). Naghahanda kami para sa maraming iba pang mga bagay sa
buhay - hapunan, trabaho, pagsasama sa pamilya at mga kaibigan,
bakasyon - hindi ba dapat tayong maghanda para sa isang bagay na mas
malaki pa sa mga bagay na ito? Iyon ang pagtatanggol sa
Pananampalatayang Kristiyano.
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Gumagawa ba ito ng isang bagay sa loob mo? Napakahusay!
Nangangahulugan iyon na nakikinig ka sa Diyos. Nilinaw Niya sa atin ang
Kanyang Kalooban. Lahat ng sinabi ng Diyos sa Kanyang mga anak sa
Kanyang Salita ay walang mas mahalaga kaysa sa pagtatanggol sa
Pananampalataya. Makinig sa kung ano ang sinabi Niya tungkol sa mga
nagbibigay ng kanilang buhay bilang pagtatanggol sa Pananampalataya "At ano pa ang sasabihin ko? Sapagka't mabibigo ako sa oras na
ikwento ang tungkol kay Gedeon at Barak at Samson at Jephthah,
pati na rin kina David at Samuel at ng mga propeta: na sa
pamamagitan ng pananampalataya ay sinupil ang mga kaharian,
gumawa ng katuwiran, kumuha ng mga pangako, pinigilan ang bibig
ng mga leon, pinapatay ang karahasan ng apoy, nakatakas sa talim
ng tabak, mula sa kahinaan ay napalakas, naging matapang sa
labanan, pinatakas ang mga hukbo ng mga dayuhan. Natanggap ng
mga kababaihan ang kanilang patay na nabuhay na muli. Ang iba ay
pinahirapan, na hindi tumatanggap ng kaligtasan, upang makakuha
sila ng isang mas mabuting pagkabuhay na mag-uli. Ang iba pa ay
pinagtutuunan ang mga panunuya at paghampas, oo, at ng mga
tanikala at pagkabilanggo. Binato sila, pinagputulan sila ng dalawa,
tinukso, pinatay ng tabak. Naglakad-lakad sila sa balat ng tupa at
balat ng kambing, na pinaghihirapan, pinahihirapan, pinahihirapan kanino ang mundo ay hindi karapat-dapat. Naglalakad sila sa mga
disyerto at bundok, sa mga lungga at yungib ng mundo. At ang lahat
ng ito, na nakakuha ng mabuting patotoo sa pamamagitan ng
pananampalataya, ay hindi natanggap ang pangako, na ipinagkaloob
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ng Diyos ng isang bagay na mas mahusay para sa atin, upang hindi
sila gawing perpekto bukod sa atin. " Hebreo 11: 32-40.
Nais mo bang mabuhay ng isang buhay na nakalulugod sa Diyos? Nais
mo bang mabilang ang iyong buhay para sa isang bagay na talagang
espesyal? Isang bagay na walang hanggan? Pagkatapos maghanda
upang ipagtanggol ang Pananampalataya!
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