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HEBREO 10:19-21 
“ANG PINAKADAKILA NATING PRIBILEHIYO” 

NI REV RODNEY KLEYN   
 
Ang bahagi ng Salita ng Dios na pag-aaralan natin ngayon ay ang +Hebreo 10:19-21.  Plano kong sundan 
ang mensaheng ito sa susunod na apat na linggo sa pamamagitan ng mensahe sa bawat isa sa mga 
sumusunod na talata hanggang talatang 25.   
 
Nais kong simulan ngayon sa pamamagitan ng pagbabasa nitong buong sitas:  Hebreo 19-25.  Ito ang 
Salita ng Dios: 
 
Kaya, mga kapatid, yamang mayroon tayong pagtitiwala na pumasok sa santuwaryo sa pamamagitan ng 
dugo ni Jesus, na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan, sa pamamagitan ng 
tabing, samakatuwid ay sa kanyang laman, at yamang mayroon tayong isang pinakapunong pari sa 
bahay ng Dios, 
 
Iyon ang mga talatang pag-aaralan natin ngayon.  Pagkatapos ay nagpatuloy ang sumulat sa talatang 22: 
 
Tayo'y lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya, na ang mga puso ay 
winisikang malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig.  
Panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa nang walang pag-aalinlangan, 
sapagkat siya na nangako ay tapat.  At ating isaalang-alang kung papaano gigisingin ang isa't isa sa pag-
ibig at sa mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ugali ng iba, kundi 
palakasin ang loob ng isa't isa, lalung-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang Araw. 
 
Sa mga talatang ito mayroon tayo ng tatawagin kong tawag sa pagsamba sa Bagong Tipan.  Ito ay tawag 
na pumupukaw.  Pagkatapos sa unang tatlong talata, na ating pag-aaralan ngayon, inilalagay ng sumulat 
ang pundasyon sa pagsamba at ang pribilehiyo at ang posibilidad ng pagsamba, nagpatuloy siya sa 
pagsasabing, “Tayo'y lumapit…panghawakan nating matatag…ating isaalang-alang ang isa’t isa…at 
huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon.”   
 
Bago tayo pumunta sa mga talatang tinitingnan natin ngayon, nais kong magsabi ng ilang bagay tungkol 
sa aklat ng Hebreo.  Ang sulat na ito ay isinulat sa mga taga-Hebreo, o mga Judio, mga Cristianong 
nahaharap sa pag-uusig at nagtataka kung bakit hindi pa bumabalik si Jesu Cristo.  Kaya sila ay natutukso 
sa huwad na katuruan ng Judaismo upang tumalikod kay Jesu Cristo at sa ebanghelyo at bumalik sa 
kanilang mga Judiong pamamaraan at mga kasanayan.  Ang tukso ay upang itanggi si Cristo at bawiin 
ang kanilang kapahayagan sa harap ng pag-uusig.   
 
Ang pangunahing punto ng may-akda sa sulat na ito ay upang sabihin sa kanila, “Hindi, huwag n’yong 
gawin iyan.  Manatili kayo kay Jesu Cristo, sapagkat Siya ay higit sa lahat ng mga kasanayan sa Lumang 
Tipan na nais ninyong balikan.”  Iyan ang buong mensahe ng aklat na ito – ang paghahambing sa pagitan 
ng mga propeta at mga anghel at mga pari at mga handog at ni Jesu Cristo – at ang pagsasabing “si Jesus 
ay higit sa lahat ng mga ito.  Siya ang katuparan nila.”  Kaya, ang aklat na ito ay isang magandang 
paglalarawan ng kapuspusan ni Jesu Cristo. 
 
Ang paghahambing na iyan ay narito rin sa mga talatang pag-aaralan natin ngayon.  Sa pagsamba, 
tayong mga mananampalataya ng Bagong Tipan ay may malaking pribilehiyo na maaari lamang isipin ng 
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mga mananampalataya sa Lumang Tipan.  Maiisip lang nila ang pagpunta sa pinakabanal na dako.  
Subalit tayo, makakapasok tayo. 
 
Ano ang pagsamba?  Mabibigyan natin ito ng kahulugan sa ganitong paraan, ang pakikisama ng Dios sa 
Kanyang bayan kay Jesu Cristo.  Mula sa pananaw ng Dios, ang pagsamba ay gawain Niya ng pagtitipon 
sa Kanyang bayan upang matamasa nila ang Kanyang presensya at upang makasumpong Siya ng 
kaluguran sa kanila.  Kaya ang pagsamba ay ang himala ng Dios ng pagdadala sa mga makasalanan sa 
Kanyang banal na presensya.  Mula sa ating pananaw, ang pagsamba ay gawain ng paglapit sa Dios gaya 
ng inilalarawan sa talatang 22, at ang pagtitipon natin na siyang inilalarawan sa talatang 25.  Ang 
pagsamba ang pinakadakilang pribilehiyo natin bilang mga mananampalataya sa Bagong Tipan.  Ang mga 
Hebreo, kung kanino isinulat ang aklat na ito, ay natuksong pabayaan ang pagsamba, ang umatras mula 
sa dakilang pribilehiyong ito.  Kaya nang sabihin ng sumulat na, “Kaya, mga kapatid, yamang mayroon 
tayong,” ibig niyang sabihin ang kanyang mga espiritual na mga kapatid na lalaki at babae, ang pamilya 
ng Dios.  Ang pagsamba ay ang pagtitipon ng pamilya ng Dios, ang pagsasama-sama ng mga anak ng Dios 
sapagkat ang daan ay bukas para sa kanila upang magkaroon nitong pribilehiyong pagpasok sa bahay ng 
Dios.   
 
Ang pagsamba ay inilalarawan sa teksto sa mga salitang ito:  pagtitiwala na pumasok sa santuwaryo.  
Ang pagtitiwala ay katiyakan, ang lumapit nang walang pag-aalinlangan.  Kung ikaw ay bisita o dayuhan 
na pumupunta sa isang bahay, kumakatok ka at nag-aalinlangan.  Kung ikaw ay medyo mas malapit – 
isang kaibigan o kapatid – siguro ay kakatok ka at pagkatapos ay iimbitahan mo ang iyong sarili na 
pumasok.  Ngunit kung ito ay iyong tahanan, papasok ka na lang.  Hindi mo na iisipin ang pagkatok o 
pagsasabi na papasok ka.  Iyan ang pagtitiwala.  Bilang mga anak ng Dios, mayroon tayo ng pagtitiwalang 
ito:  alam natin na tayo ay malugod na tinatanggap sa presensya ng Dios.  Tayo ay maginhawang 
lumalapit sa Kanya.   
 
Ang salitang “pagtitiwala” dito sa teksto ay hindi talagang nakukuha ang buong kahulugan ng orihinal na 
salita.  Inilalagay ng pagtitiwala ang diin sa nararamdaman natin.  Nararamdaman nating matapang tayo.  
Hindi tayo natatakot.  Wala tayong pipigil sa atin.  At iyan ay tunay na bahagi ng kahulugan, ngunit ang 
diin sa orihinal ay nasa pahintulot, ang karapatang mayroon tayo, ang katotohanang tayo ay tinatanggap 
sa bahay ng Dios.  Magkakaroon tayo ng pagtitiwala at katapangan dahil lamang mayroon tayong 
pahintulot.  Ito ay ibinigay sa atin.  Mayroon tayong tiket, upang pumasok sa presensya ng Dios.  Hindi 
tayo pumapasok ng palihim sa gawing likuran.  Tayo ay nababagay.  Tayo ay kabilang.  Hindi tayo 
nawawala sa lugar sa presensya ng Dios. 
 
Ang kaisipang iyan ay nabuo sa ilusyon dito sa talata sa loob ng santuwayo ng templo:  ang Banal sa 
Kabanal-banalan, ang Pinakabanal na Lugar.  Yamang mayroon tayong pagtitiwala na pumasok sa 
Santuwaryo. 
 
Ano ang Santuwaryo?  At ano ang nasa loob nito?  Ang Santuwaryo ay ang lugar kung saan nananahan 
ang Dios kasama ng Kanyang bayan sa tabernakulo at pagkatapos sa templo.  Sa Santuwaryo ay naroon 
ang kaban ng tipan, na sumisimbolo sa presensya ng Dios sa Kanyang bayan.  At ang mga banal sa 
Lumang Tipan ay hindi makakapasok sa Santuwaryo.  May mga masamang bunga sa mga magtatangkang 
pumasok sa likod ng tabing.  Naalala n’yo si Uzah, na humawak sa Kaban nang matalisod ang baka, ang 
Kaban na para sa Pinakabanal na Lugar.  O, naalala n’yo si Uzias, ang haring nang-agaw sa gawain ng mga 
pari at sinubukang pumasok at maghandog ng insenso sa Banal na Lugar at siya ay nagkaroon ng ketong. 
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Habang inihahanda ko ang mensaheng ito, nabasa ko, tungkol sa mga guho ng templo, na ang lugar kung 
saan naroon ang Santuwaryo ay minarkahan ng pintura.  At mayroong paskil:  “Ang mga Judiong 
Orthodox ay hindi tumatapak dito.”  Ang mga banal sa Lumang Tipan ay hindi nakakapasok, hindi sila 
personal na nakakapasok.  Natatakot silang pumasok sa Pinakabanal na Lugar.  At ang tanging paraan 
upang makapasok sila ay sa pamamagitan ng isang kinatawan, isang kapalit ng isang pari, isang kahalili.  
At isang beses lamang sa isang taon, sa dakilang Araw ng Pagtubos, matapos makapaghandog ang 
punong pari para sa kanyang sarili bilang makasalanan at para sa bayan, na may efod na pinong lino sa 
kanyang balikat na taglay ang mga pangalan ng mga lipi ng Israel, sa loob ng ilang makapigil-hiningang 
sandali, siya ay papasok sa Pinakabanal na Lugar, tinatakpan ang kanyang mga mata mula sa 
kaluwalhatian ng Dios.  Agad niyang gagawin ang gawain niyang pagbubuhos ng dugo at mabilis siyang 
lalabas sa Pinakabanal na Lugar.  Ganoon lamang ang pagpasok ng mga banal sa Lumang Tipan – sa 
pamamagitan ng pari, at pagkatapos lamang ng paghahandog, at isang beses lamang sa isang taon.    
 
At sa ganyang pag-iisip natin babasahin ang talatang 19.  Mayroon tayong pagtitiwala, mayroon tayong 
pahintulot upang pumasok sa Santuwaryo.  Iyan ay kamangha-mangha! Ang pintuan ay bukas sa 
presensya ng Dios.  Ang mga mananampalataya sa Bagong Tipan ay makakapasok nang malaya at bukas 
sa Pinakabanal na Lugar.  Hindi, sa ngayon, ay banal na lugar na gawa ng mga kamay sa isang 
tabernakulo o templo, kundi, gaya ng inilalagay ng Hebreo 9:24:  sa mismong langit, ang tronong silid ng 
Dios, ang mismong presensya ng Dios.  Ito ang ating pribilehiyo sa pagsamba.  Makakalapit tayo sa Dios 
mismo. 
 
Ngayon, anong kahulugan niyan sa atin sa pagsamba?  Ibig nitong sabihin, una sa lahat, na kapag tayo ay 
sumasamba, ang Dios ay dumarating at nakikipagtagpo sa atin.  Kapag ginagawa natin ito ng pribado, 
kapag binabasa natin ang Salita ng Dios nang mag-isa o kasama ng ating mga pamilya, kapag 
nananalangin tayo sa Dios – lumalapit tayo sa mismong presensya ng Dios.  At ang Dios ay dumarating at 
nakikipagtagpo sa atin.  Mayroon tayong walang hadlang, malaya, palagiang pagpasok.  Hindi tayo 
naghihintay na gawin ito ng pari para sa atin isang beses sa isang taon.  Kundi maaari tayong manalangin 
nang walang patid. 
 
At ang pagsambang iyan, ang pribilehiyong iyan, ay pinakamataas na naipapahayag kapag tayo ay 
nagkakatipon sa sama-samang pagsamba kasama ng ibang mga mananampalataya sa Araw ng 
Panginoon.  Iyan ang tinutumbok ng sumulat sa mga taga-Hebreo sa mga talatang ito.  Ang pagsamba ay 
hindi lamang, at hindi pangunahing, isang bagay na ginagawa natin bilang indibiduwal.  Hindi lamang ito 
personal na bagay sa pagitan ko at ng Dios.  Kundi ito ay isang bagay na ginagawa natin kasama ng ibang 
mananampalataya – hindi natin pinababayaan ang ating pagtitipon.  At ang kamangha-mangha ay sa 
Bagong Tipan walang kinalaman ang lugar (Jerusalem), o templo, kundi lumalapit tayo bilang mga 
sumasamba sa Dios sa Espiritu at katotohanan, bilang katawan ng mga mananampalataya.  At gayon ang 
hinahanap ng Dios upang sumamba sa Kanya.  Inaanyayahan sila ng Dios sa Kanyang presensya, at 
nagsasalita Siya sa kanila. 
 
At ito ay nangangahulugan na sa paglapit natin upang sumamba sa Dios, hindi natin kailangang matakot 
o mahiya, kundi may pagtitiwala at tapang.  Ang isang may sala, mahiyaing Cristiano ay hindi dapat isipin 
na hindi siya tatanggapin ng Dios.  Oo, dapat tayong lumapit na may pagsisisi at pagpapakumbaba.  Ang 
pagkakaroon ng pagtitiwala at pagpasok ay hindi nangangahulugang lumalapit tayo na may kahambugan 
at pagmamataas at tiwala sa sarili.  Ang paraan upang lumapit sa presensya ng Dios ay ang daan ng 
pagsisisi.  Ngunit kapag tayo ay nagsisisi, makakatiyak tayo na tunay tayong tatanggapin ng Dios.  Si 
Jesus ay may magandang paglalarawan nito sa talinghaga ng Alibughang Anak sa Lucas 15.  Sabi sa atin 
sa talatang 17 na, habang pinapakain niya ang mga baboy sa kanyang pagrerebelde, “siya’y natauhan,” 
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iyan ay, nagkaroon siya ng kamalayan kung sino siya bilang isang rebeldeng makasalanan.  At 
pagkatapos ay naisip niya ang bahay ng kanyang ama at naisip niya ang pagmamahal ng kanyang ama at 
ang pangangalaga na ibinigay ng kanyang ama, maging sa kanyang mga tagapaglingkod.  At bumalik siya 
sa kanilang tahanan.  Sa kanyang pagbalik, dumating ba siyang nakatingin sa mga bintana?  Dumating ba 
siyang kumakatok sa pinto?  Hindi, bumalik siyang mayroon nitong kaalaman sa kanyang sarili at sa 
pagmamahal ng kanyang ama.  At tinanggap siya ng kanyang ama.  Inaabangan na niya siya.  Sinalubong 
niya siya.  Binigyan niya siya ng halik ng pakikipagkasundo.  Sinuotan siya ng pinakamagandang damit.  
Siya ay tinanggap bilang nagsisising makasalanan sa bahay ng kanyang ama.   
 
At ito ang pinakadakila nating pribilehiyo bilang mga mananampalataya.  Sinamba rin ng mga banal sa 
Lumang Tipan ang Dios.  Subalit ang Dios ay nasa likod ng tabing.  Iyon ay tila baga pinipigilan sila ng 
Dios, malayu-layo sa kanila.  Ngunit ngayon ang pintuan ay bukas.  At tayo, bilang pamilya ng Dios ay 
dinadala sa Kanyang presensya at mayroong pagkakalapit at pakikipisan at pakikisama.   
 
Paanong posible ang pagsambang ito?  Ang posibilidad at pundasyon ng pagsamba ay inilarawan sa atin 
sa tatlong paraan sa mga talatang 19, 20, at 21, lahat sila ay paglalarawan ng gawa ni Jesu Cristo at kung 
ano ang Kanyang ginawa.  At, muli, bilang kasalungat sa mga larawan sa Lumang Tipan.  Paano tayo 
makakalapit sa Dios? 
 
Una, sa talatang 19, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus.  Yamang mayroon tayong pagtitiwala na pumasok 
sa santuwaryo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus.  Ang dugo dito ay tumutukoy sa kamatayan, sa 
handog.  Ito ay alam na alam ng mga Cristianong Hebreo na sa kanila ay isinulat ang liham na ito.  Sanay 
silang nakakakita ng mga handog at ito ay palagiang kinakailangang bagay sa pagpasok sa presensya ng 
Dios.  Ito ay palagiang paalala sa kanila na may halagang kailangang ibayad para sa kasalanan, na ang 
Dios ay Dios ng katarungan.  Sa mismong pasimula, nang magkasala si Adan at Eba, ano ang ginawa ng 
Dios?  Itinaboy Niya sila mula sa Kanyang presensya at naglagay Siya ng nagniningas na kerubin na may 
tabak na umiikot na humuhudyat na ipinagbabawal hindi lamang ang pagpasok sa halamanan, kundi 
maging ang daan ng pagpasok ay sa pamamagitan ng kamatayan.  Kaya ang mga banal sa Lumang Tipan 
ay naghahandog ng dugo.   
 
Subalit ang dugo ni Cristo ay iba kaysa sa kanilang lahat.  Ang Kanyang handog ay napakagaling.  Ang 
dugo ang makakatubos sa kasalanan.  Sa pamamagitan ng dugo ay makakalapit sila sa Dios.  Nang ang 
nagliliyab na tabak ng poot at kahatulan ng Dios ay ibinaon sa tagiliran ni Cristo sa Kalbaryo, ang tabak 
na iyon ay naapula.  Ito ang handog na nagbayad sa kasalanan.  At sa pamamagitan ng dugo ni Jesu 
Cristo, ang poot ng Dios ay inalis at makakalapit na tayo sa Dios. 
 
Ang pangalawang pundasyon ay ibinigay sa talatang 20, “na kanyang [iyan ay, si Cristo] binuksan para sa 
atin ang isang bago at buhay na daan, sa pamamagitan ng tabing, samakatuwid ay sa kanyang laman.”  
At, muli, ito ang lengguwahe ng Lumang Tipan.  Ang tabing ay isang mabigat na kurtina na nagsasara sa 
Pinakabanal na Lugar.  Ang daan ay sa pamamagitan ng laman ni Jesu Cristo, muli, isang pagtukoy sa 
krus.  Anong gandang mga salita dito.  Ang kamatayan ni Jesu Cristo ay inilarawan bilang bago at buhay 
na daan.  Isang bagong daan?  Sa katuturang ito, na ito ay mas higit na dakila sa dating daan upang 
lumapit sa presensya ng Dios.   
 
Oo, ang mga banal sa Lumang Tipan ay lumapit sa Dios, ngunit ito ay sa Kanyang itinakdang paraan sa 
pamamagitan ng mga anino at mga handog at mga pari at insenso.  Napakaraming mga hadlang.  Subalit 
ngayon ay may isang bagong daan, daan na hindi posible noon.   
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Ang salitang “bago” dito ay literal na, kapapatay lamang.  Mayroon itong kaisipan na sariwang handog, 
isang bagong uri ng handog.  Ang mga dating handog, sabi sa atin ng Hebreo 10:4, ay hindi nakapag-aalis 
ng kasalanan.  Lagi silang nagpapaalala sa tao ng kasalanan.  Ngunit itong bagong daan, itong daan ng 
dugo ni Jesu Cristo, ay nagbayad ng halaga para sa kasalanan – minsan para sa lahat – at napakabisa.  At 
hindi lamang ito isang bagong daan, kundi buhay na daan.  Iyan ay nagsasabi hindi lamang tungkol sa 
kamatayan ni Jesu Cristo, kundi tungkol din sa muling pagkabuhay.  Ang pinatay na handog ay isang 
buhay na handog.  Ang daan natin tungo sa Dios ay hindi sa pamamagitan ng mga patay na handog, 
kundi sa pamamagitan ng tao na, minsang inihandog, ngayon ay buhay na muli.  Nadaig ni Cristo ang 
kabayaran, ang kaparusahan ng kasalanan.  Mayroong tagumpay sa bagong handog na ito. 
 
Isang magandang kaisipan para sa mga banal na ito sa Lumang Tipan bilang kasalungat sa kanilang mga 
patay na hayop.  Inisip nila, habang nakatingin sila sa patay na hayop, isa pa bukas.  Palagiang paalala na 
kailangan nilang hintayin ang darating na handog ni Jesu Cristo.  At ngayon ay dumating Siya bilang 
katuparan.  Mayroong bago at buhay na daan.  
 
Ito rin ay buhay na daan dahil, sa pamamagitan ng handog na ito, tayo rin ay binuhay.  Isang bagong 
buhay na daan.  Tayo sa espiritual ay patay.  Hindi tayo makakatugon sa espiritual na pampasigla ng 
Salita ng Dios.  Subalit ang Dios ay dumating sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu at pinagkalooban tayo 
ng buhay ni Jesu Cristo kung kaya’t tayo ay binuhay at tumutugon sa ebanghelyo sa pananampalataya at 
lumalapit sa Dios.  Kaya mayroong bago at buhay na daan. 
 
Pagkatapos ay napansin natin sa talatang 20 ang salitang “binuksan.”  Binuksan Niya ang daang ito sa 
pamamagitan ng Kanyang laman.  Iyan ay, pinasinayaan Niya ito, pinasimulan Niya ito, binuksan Niya ito 
sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus.  Alam na alam natin ang seremonya ng pagpuputol ng 
laso na nagbubukas ng bagong daan.  Sa pamamagitan ng Kanyang laman, pinutol ni Jesu Cristo ang laso, 
pinunit Niya, hinapak Niya ang tabing ng templo, binuksan Niya ang mga pintuan ng langit upang 
dumaan tayo dito sa bago at buhay na daan tungo sa presensya ng Dios.  Isang pundasyon sa pagsamba 
– sa pamamagitan ng kamamatay pa lamang at buhay na handog ni Jesu Cristo, mayroon tayong 
pribilehiyo upang pumunta sa pagsamba. 
 
Pagkatapos ay mayroon pang isang pundasyon, isa pang posibilidad na binanggit sa talatang 21 nang 
sabihin ng manunulat na, mayroon tayong “pinakapunong pari sa bahay ng Dios.”  Ang kaisipang 
idinagdag dito ay mayroon pa rin tayong pinakapunong pari ngayon.  Nagpapatuloy Siya bilang ating 
punong pari sa bahay ng Dios.  Ang pinakamahalagang bahagi ng gawain ng pari, lalo na sa dakilang araw 
ng pagtubos, ay hindi ang handog.  Iyon ang pundasyon.  Subalit ginagawa ang paghahandog upang ang 
pari ay makapasok sa Pinakabanal na Lugar.  At doon, sa kanyang gawain sa Pinakabanal na Lugar, ay 
ginagawa niya ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang gawain.  Kinuha niya ang mga pangalan ng 
bayan ng Dios sa kanyang mga balikat at naghandog siya ng insenso bilang simbolo ng panalangin sa 
presensya ng Dios sa ngalan ng taong-bayan.  Ito ay ang bayan ng Dios na dinadala sa presensya ng Dios.  
Ang punto ay narito, sa talatang 21, na si Cristo ang ating nabubuhay na Punong Pari.  Siya ay nasa langit 
ngayon upang mamagitan para sa atin.  Ang kasalanan sa ating mga buhay ay palaging naglalagay ng 
hadlang sa paglapit natin sa Dios.  Isinasara natin ang pintuan sa pakikisama sa Dios.  Ngunit kapag tayo 
ay nagkakasala, mayroon tayong Tagapamagitan sa Ama – si Jesu Crsito, ang matuwid.  At naroon Siya 
patuloy na namamagitan para sa atin, nagbubukas, gaya ng dati, at hinahawakang bukas gaya ng dati, 
ang mga pintuan ng langit upang dalhin tayo mismo sa presensya ng Dios. 
 
At mayroon tayo nitong Pari sa bahay ng Dios.  Ang bahay ay lugar kung saan nakatira ang pamilya.  Si 
Jesu Cristo ang Pari ng pamilya ng Dios at dinadala ang Kanyang bayan sa buhay-pamilya ng Dios.  Ito ang 
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pagsamba – tinitipon ng Dios ang Kanyang pamilya, ang Kanyang mga anak, sa pakikisama sa Kanyang 
sarili.    
 
Ang mga ito ang magagandang pundasyon ng pagsamba dito.  Makakapasok tayo.  Mayroon tayong 
pahintulot.  Ang daan ay bukas.  Binayaran ni Jesu Cristo ang halaga.  Ang hadlang para sa kasalanan ay 
inalis.  Tayo ay buhay at isinasama Niya tayo tungo sa bahay ng Ama. 
 
Paano tayo tutugon?  Iyan talaga ang punto ng bahaging ito.  Ano ang gagawin natin sa mga kahanga-
hangang pribilehiyong ito?  Sa mga sumusunod na talata mayroong pag-uudyok at pampalakas-loob 
upang gamitin ang mga pribilehiyong ito.  Upang samantalahin natin sila.  Tayo’y lumapit, yamang 
mayroon tayo nitong pagtitiwala sa Dios.  Panghawakan nating matatag, isaalang-alang natin ang isa’t 
isa, huwag nating pabayaan ang ating pagtititpon.  Titingnan nating mabuti ang mga iyon sa mga 
darating na linggo.  Ngunit ang punto dito ay ang dakila nating pribilehiyo, ang karapatan nating lumapit 
sa presensya ng Dios, ay dapat mag-udyok sa atin sa pagsamba.  Binuksan ni Jesu Cristo ang daan.  
Lalapit ba tayo (t. 22), o tatalikod tayo, gaya ng sinasabi sa talatang 38 ng kapitulo? 
 
Nang itanong ng sumulat sa mga taga-Hebreo ang mga tanong na iyon, nasa isip niya ang pampublikong 
pagsamba ng bayan ng Dios.  Ang ebanghelyo ng ginawa ni Jesu Cristo para sa atin ay may paraan ng 
pag-aangat sa ginagawa ng iglesia sa pampublikong pagsamba sa Araw ng Panginoon higit sa ano pa 
mang ginagawa natin sa ating buhay.  Ito ang mahalagang pangyayari sa buhay ng Cristiano.  Ito dapat 
ang prayoridad sa lahat ng mga ginagawa natin.  At sinasamba natin ang Dios kung gayon, hindi dahil 
bilang tungkulin, kundi sa pagpapasalamat, puspos ng pusong mapagpasalamat.  Ito dapat ang 
pangunahing kasiyahan ng Cristiano.  Bakit tayo nilikha ng Dios sa pasimula?  Nilikha Niya tayo upang 
luwalhatiin Siya at masiyahan sa Kanya magpakailanman.  At kapag sa wakas ay makarating na tayo sa 
langit, iyan ang ating gagawin.  Subalit narito ang isang bagay – hindi natin kailangang maghintay.  Dahil 
sa dugo ni Jesu Cristo, at dahil Siya ang ating makalangit na Punong Pari, ang daan ay bukas para sa atin 
upang sambahin ang Dios ngayon. 
 
Ilayo nawa tayo ng Dios sa lahat ng pagwawalang-bahala at sa gayon ay puspusin tayo ng kaalaman sa 
ginawa ni Jesu Cristo at ang mga pribilehiyo na ipinagkaloob Niya sa atin kung kaya’t tayo ay 
nauudyukan, para sa ikaluluwalhati Niya at para sa ating kasiyahan, na sambahin Siya. 
 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa Iyo sa gawa ng Iyong Anak na si Jesu Cristo, sa daan na Kanyang binuksan, sa halaga 
na Kanyang binayaran, at sa mayamang pribilehiyo na hinatid Niya sa amin bilang aming Tagapagligtas.  
Ilapit mo kami, dalangin namin, sa Iyong sarili, alang-alang kay Jesus.  Amen. 


