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HEBREO 10:23 
“HINIKAYAT NA MAGTIYAGA” 

NI REV RODNEY KLEYN   
 
Ilang linggo ang nakaraan sinimulan nating tingnan ang isang bahagi ng aklat ng Hebreo 10:19-25.  Ito 
ang bahagi sa Salita ng Dios na humihikayat sa mga mananampalataya sa Bagong Tipan sa pagsamba.  Sa 
unang tatlong talata (19-21), inilalatag ng manunulat ang pundasyon sa pagsamba.  Dahil sa kamatayan 
ni Jesu Cristo, sabi niya, makakalapit tayo sa Dios.  Sa mga talatang 19-20:  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.  Dahil sa 
dugo ni Cristo makakalapit tayo sa Dios. 
 
At, gayundin, sa talatang 21 may pribilehiyo tayo sa pagiging Tagapamagitan si Jesu Cristo sa atin, 
nariyan Siya bilang ating Punong Pari patuloy na nasa presensya ng Dios.  At sa pundasyong iyan, may 
tatlong paghimok na kasunod.  Ang una ay nasa talatang 22.  Pinag-aralan natin iyan noong nakaraan: 
“Tayo’y lumapit sa Dios, iyan ay, tayo’y sumamba.” 
 
Ngayon ay titingnan natin ang sumunod sa talatang 23, na:  “Panghawakan nating matatag ang 
pagpapahayag ng ating pag-asa nang walang pag-aalinlangan, sapagkat siya na nangako ay tapat.” 
 
Sa talatang ito, katabi ng isa’t isa, mayroon tayong kaugnay na katotohanan ng pagpapanatili at 
pagpapatuloy ng mga banal.  Ang pagpapatuloy ay pagtitiyaga at kawalang-pagbabago.  Ito ay ang 
magpatuloy sa ating pananampalataya sa kabila ng kahirapan hanggang sa wakas, ang magtiis sa kabila 
ng suliranin at pagsubok.  Ang bawat mananampalataya ay tinawag upang magpatuloy.  Narito ‘yan sa 
teksto sa mga salitang “Panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa   nang walang 
pag-aalinlangan.” 
 
Ang pangangalaga ay gawang pag-iingat ng Dios sa atin sa pamamagitan ng Kanyang biyaya sa ating 
kaligtasan hanggang sa araw ni Jesu Cristo.  Ito’y paghawak ng Dios sa atin, hindi tayo binibitawan – 
tinitiyak ng Dios na walang makapaghihiwalay sa atin mula sa Kanyang pag-ibig.  At iyan ay narito sa 
teskto sa mga salitang “siya na nangako ay tapat.” 
 
Ang mga ito ay hindi mga katotohanang nagkakasalungat.  Ang tawag upang magpatuloy ay hindi 
nangangahulugang nakasalalay sa atin ang ating kaligtasan, na kahit paano ay kailangan nating 
panatilihin ang ating sarili sa biyaya, na kailangan nating patuloy na magsikap upang mapanatili ang 
kagandahang-loob ng Dios.  Hindi, tayo ay pinangangalagaan ng Dios sa Kanyang biyaya. 
 
Ngunit sa isang banda, ang katotohanang pinangangalagaan tayo at iniingatan ng Dios sa ating kaligtasan 
ay hindi nangangahulugang tayo ay walang pakialam, na wala tayong ginagawa bilang mga Cristiano.  Sa 
halip, ang pangunahing paraan na alam kong isa kong tunay na mananampalataya ay nagpapatuloy ako 
sa aking pananampalataya.  Ito ang pinakamalinaw na palatandaan sa iyo sa iyong karanasan na ikaw ay 
anak ng Dios.  Ang Dios, sa Kanyang biyaya, ay nagbibigay sa iyo ng kalakasan upang magpatuloy. 
 
Kaya, sa teksto, may mahigpit tayong tawag sa pagpapatuloy.  “Panghawakan nating matatag ang 
pagpapahayag ng ating pag-asa nang walang pag-aalinlangan.”  Sinasabi ko, iyan ay mahigpit na tawag.  
Ang mahigpit na tawag ay ito, o ang mahigpit na pangangailangan ay ito, na malibang mayroon tayong 
mapanghahawakan, wala tayong sasambahin.  Malibang panghawakan nating matatag ang ating 
pagpapahayag, wala tayong Dios na sasambahin, wala tayong Jesu Cristo na dadaanan tungo sa Dios. 
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Ang aklat na ito ay isinulat sa mga unang Cristianong Judio na, sa ilalim ng higpit ng pag-uusig, ay 
natuksong bumalik sa Judaismo.  At sinasabi ng manunulat sa kanila, “Huwag, mayroong tayong mas 
lalong dakila.  Makakalapit tayo sa Dios sa pamamagitan ng dugo ni Jesus.  Mayroon tayong Jesus bilang 
palagian nating Punong Pari sa presensya ng Dios.  Kaya, manghawakan tayong matatag sa ating 
pagpapahayag.  Tayo’y magpatuloy.  Gawin natin iyan maging sa harap ng pag-uusig.”   
 
At, bilang mga Cristiano, kailangan natin ng katulad na pampalakas-loob.  Sa buhay ng Cristiano ay may 
mga kabiguan, may mga kabigatan.  Nariyan ang banta ng pag-uusig.  Hindi tanyag ang gumawa ng 
biblikal na pagpapahayag kay Jesus.  Kaya, sa katulad na paraan, tayo ay natutuksong umatras, marahil 
ay itago ang ating pagkakakilanlan, talikuran si Jesu Cristo.  At ang Salita ng Dios ay:  “Magpatuloy ka, 
magtiis, magtiyaga sa iyong pananampalataya.  Manghawakang matatag.” 
 
Ngayon nakikita natin sa teksto na may ipinapalagay ang manunulat sa kanyang tagapakinig.  
Ipinapalagay niyang sumusulat siya sa mga taong nagpahayag ng kanilang pananampalataya.  Sumusulat 
siya sa mga taong tinatawag ang kanilang sarili na Cristiano, na nagsabi sa isang pagkakataon, 
“Sumasampalataya ako kay Jesu Cristo.”  Siguro ay inilalarawan ka nito.  Ikaw ay gumawa ng 
kapahayagan ngunit, gaya ng mga unang Cristianong ito, ikaw ay natutuksong sumuko sa kapahayagang 
iyon.  Nakikita mong ang pagiging Cristiano ay napakahirap.  Kung gayon dumarating ang Salita ng Dios 
sa iyo at sinasabing, “Manghawakang matatag at huwag mag-alinlangan.” 
 
Ano ba ang pagpapahayag ng iyong pananampalataya?  Una, ito ay ang sabihin sa iba, sa mga Cristiano 
maging sa mga di-mananampalataya, na ikaw ay sumasampalataya kay Jesu Cristo.  Ipinahahayag mo 
Siya.  Ito ay ang sabihin sa iba ang tungkol kay Jesu Cristo, ang sabihin sa kanila na Siya ang iyong 
Tagapagligtas na namatay sa krus upang bayaran ang halaga para sa iyong mga kasalanan.  Ito ay ang 
pag-amin nang may pagpapakumbaba na ikaw ay makasalanan na nangangailangan kay Jesus. 
 
Ikalawa, ang ipahayag ang iyong pananampalataya ay ang sabihin sa iba ang tungkol sa gawa ng biyaya 
ng Dios sa iyong buhay, sa iyong kaligtasan.  Hindi lamang namatay si Jesus para sa iyo bilang 
makasalanan upang iligtas ka sa kahatulan ng impierno, kundi si Jesus ay pumarito, sa pamamagitan ng 
Kanyang Espiritu Santo, sa iyong puso upang pagkalooban ka ng pag-ibig para sa Kanya, ng pagkapoot sa 
lahat ng kasalanan, at gawing makalangit ang iyong pag-iisip, upang gawin kang nillalang na may pag-
asa.  At nakikita ito ng iba sa iyo.  Nakikita nila na ikaw ay nakikipaglaban sa kasalanan.  Nakikita nila na 
nagsisikap kang mabuhay sa kabanalan.  Nakikita nila na ang langit ay iyong tahanan at iyong hantungan 
– hindi ang lupa.  
 
Ikatlo, ang ipahayag ang iyong pananampalataya ay ang mamuhay sa pagsunod sa Salita ng Dios sa 
harap ng sanlibutan, upang makita ng iba kung ano ang maging Cristiano sa pamamagitan lamang ng 
pagmamasid kung paano ka mamuhay.  Ang ebanghelyo ay isang bagay na tumatagos sa bawat aspeto 
ng iyong buhay – kung paano mo inuugnay at pinakikitunguhan ang iba, paano mo pakitunguhan ang 
mga mabibigat na pangyayari, paano ka mamuhay sa inyong pamilya at personal na buhay, ang paraan 
ng iyong pananalita, ano ang mga ginagawa mong libangan, ang pagharap mo sa trabaho at sa iyong 
amo, at iba pa.  Ang iyong buhay ay umaayon sa iyong kapahayagan.  Isinasagawa mo ang iyong 
ipinangangaral. 
 
Ikaapat, ang ipahayag ang iyong pananampalataya ay ang maging handa na sabihin sa iba ang iyong 
pinaniniwalaan.  Mayroong kahulugan at nilalaman sa pananampalatayang Cristiano.  May mga ganap 
na katotohanan at ganap na aral.  Ang Biblia ang pamantayan ng iyong pinaniniwalaan at paano ka 
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mamuhay.  Ibinibigay nito ang nilalaman ng iyong pananampalataya.  At, bilang isa na nagtataglay ng 
pananampalataya, handa kang magsalita tungkol dito nang hayagan sa iba dahil naniniwala kang ang 
Salita ng Dios ay makapangyarihan, kaya, sa paghahatid mo ng Salita ng Dios sa iba at pagsasalita sa 
kanila mula sa Salita ng Dios, maaaring gamitin ng Dios ang salitang iyon para sa kanilang ikaliligtas. 
 
Ngayon, ang kapahayagang ito ay hindi isang bagay na gagawin mo lamang nang minsan sa iyong buhay.  
Ang magpahayag ng pananampalataya ay habangbuhay na pagkatawag para sa bawat 
mananampalataya.  Iyan ay lumalabas sa talata dito kapwa sa positibo at negatibo – ang positibong 
tawag upang “manghawakang matatag,” at ang negatibong babala na gawin ito nang walang pag-
aalinlangan.  Ang mabuhay bilang Cristiano ay isang palagiang pakikipagbaka sa pagitan ng dalawang 
bagay na iyon.  Ang mag-alinlangan ay maging di-tiyak.  Ito ay ang mag-atubili at mag-alanganin.  Kapag 
naging mahirap ang buhay Cristiano, kapag naharap tayo sa pagtutol, kapag kailangan nating pasanin 
ang kabigatan, kapag idinidiin sa atin ang mga tungkulin, sa gayon ay tinutukso tayo ni Satanas na mag-
isip na ang Dios ay hindi talagang tunay, na ang pagiging Cristiano at pamumuhay bilang Cristiano ay 
pagsasayang ng oras at hirap, na mas mabuti pang nasa ibang relihiyon tayo o sa ibang samahan.  Kung 
gayon tayo ay nag-aalinlangan.  Ito ang tukso sa atin – ang palagiang bahagi ng ating pakikipaglaban 
bilang mga Cristiano. 
 
Sa gayon ang Salita ng Dios ay dumarating sa atin at sinasabi nito sa ating pag-aalinlangan:  
“Manghawakang matatag.”  Ang ibang mga mananampalataya ay magtitipon sa paligid natin, gaya ng 
manunulat sa Hebreo, ay sasabihin sa atin:  “Manghawakan tayong matatag.  Huwag mag-alinlangan.  
Huwag bumitiw.  Magtiyaga tayo.  Magpatuloy tayo.  Mayroon tayong mapanghahawakan – si Jesu 
Cristo.  Siya ang Bato sa bagyo.  Siya ang Hari ng kalangitan sa lahat.  Siya ang Punong Pari na nasa likod 
ng tabing.  Siya ang Kordero na nagbayad ng halaga para sa ating mga kasalanan.  Manghawakan.  
Manghawakang matatag.  Huwag bibitiw.”  Ito ang buhay Cristiano – pang-habangbuhay na pagkatawag, 
nagtitiyaga hanggang sa wakas. 
 
Upang matulungan tayong maunawaan ito, mayroon sa mga Ebanghelyo, sa unang talinghaga ni Jesus, 
ng paglalarawan.  Ang unang talinghagang ito na karaniwan nating tinutukoy bilang Talinghaga ng 
Manghahasik.  Habang ito’y tunay na talinghaga ng manghahasik at ng binhi, ang manghahasik ay si 
Jesus at ang binhi ang Salita ng Dios, ito rin ay talinghaga ng apat na iba’t ibang lupa na kumakatawan sa 
apat na iba’t ibang tugon sa Salita ng Dios sa ebanghelyo.  Ito ang diin na makikita natin lalo na sa ulat ni 
Lucas sa talinghagang ito sa Lucas 8.  Naroon una, ang binhi na nahulog sa tabing-daan.  Ang tabing-daan 
ay matigas na lupa, maputik na daan.  Tinuka ng mga ibon sa himpapawid ang binhi na nahulog dito.  
Sabi ni Jesus sa Lucas 8:12, “Ang mga ito ang mga nakinig, pagkatapos ay dumating ang diyablo, at 
inagaw ang salita mula sa kanilang mga puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas.”  May 
pakikinig ng mga tainga ngunit walang masusukat o mapapansing anumang tugon sa Salita ng Dios.  
Mayroong pagkawalang-bahala sa puso.  Ang puso ay matigas at ang Salita ng Dios ay naaagaw. 
 
Pagkatapos ay mapapansin natin, sa ikalawa at ikatlong uri ng lupa, sa kasalungat, na mayroon sa simula, 
ng tugon sa ebanghelyo.  Sa Lucas 8:13 sabi ni Jesus, “At ang mga nasa bato ay sila na pagkatapos 
makarinig ay tinanggap na may galak ang salita, subalit ang mga ito'y walang ugat; sila'y sumampalataya 
nang sandaling panahon lamang at sa panahon ng pagsubok ay tumalikod.”  Hindi sila nanghahawakang 
matatag.  At ang binhi sa tinikan ay inilarawang katulad din.  “Sila,” sabi ni Jesus, “ay ang mga nakinig 
subalit sa kanilang pagpapatuloy ay sinakal sila ng mga alalahanin, mga kayamanan, at mga kalayawan sa 
buhay at ang kanilang bunga ay hindi gumulang.” 
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Pagkatapos naroon ang ikaapat na uri ng lupa, ang ikaapat na tugon sa ebanghelyo.  Ang kasiya-siya sa 
mga Ebanghelyo ay ang paglalarawan sa unang pagtanggap sa Salita nitong ikaapat na uri ng lupa, itong 
handang lupa, ay halos katulad ng ikalawa at ikatlong uri ng lupa – ang mabato at matinik.  Ang Salita ay 
tinanggap nang may galak.  Gayunman inilarawan ni Jesus kung ano ang nangyari pagkatapos noon.  Sabi 
Niya, “pagkatapos marinig ang salita, ay iningatan ito sa isang tapat at mabuting puso at nagbubunga na 
may pagtitiyaga.”  Ang pagtitiis ay pagtitiyaga.  Sinasabi dito ni Jesus sa talinghagang ito na ang tunay na 
mananampalataya ay tinatanggap ang Salita at nagpapatuloy sa kanyang pananampalataya, nananatili 
siya sa Salita ng Dios, nanghahawakan siyang matatag.  Sa kanyang pagpupunyagi ay nanghahawakan 
siya sa Salita ng Dios.  Gaya ng inilalagay ni Santiago, “Siya ay hindi malilimuting tagapakinig, kundi 
tagatupad ng Salita.”  Nakita mo, ito ang pananampalataya.  Ito ang tunay na pananampalataya.  Ang 
pananampalataya ay hindi isang siklab sa kawali.  Ang mahalagang tanong ay hindi, “Kailan ako unang 
sumampalataya kay Jesus,” kundi “Ako ba ay sumasampalataya ngayon kay Jesus.  Nanghahawakan ba 
akong matatag,  ako ba’y sumusulong sa buhay Cristiano?”  Ang mahalagang tanong sa iglesia ay hindi, 
“Ilang tao ang sumampalataya, ilang tao ang tumanggap kay Jesus?”  Kundi ang mahalagang tanong ay, 
“Ang mga nagpahayag ba ng pananampalataya ay nagtitiyaga sa pananampalatayang iyon ngayon?” 
 
Iyan ay ibang-iba sa tanong na itinatanong ng makabagong ebanghelikalismo.  Ngayon, ang makabagong 
ebanghelismo ay ito:  punuin ng tao ang isang istadyum; kumuha ng nakakabagbag na tagapagsalita; at 
pagkatapos tingnan kung ilang kaluluwa ang maliligtas natin para kay Jesu Cristo sa loob ng isang gabi; 
ilang tao ang magsasabi ng panalangin.  At sa pagtatapos ng gabi sasabihin natin, “Anim na raang tao 
ang naligtas.”  Ang problema ay, pagkatapos ng isang taon, halos wala kang makikita kahit isa sa kanila 
sa iglesia.  Alam mo ba ang mangyayari kung mayroong anim na raang tao ang naligtas at nadagdag sa 
iglesia sa loob ng isang gabi?  Ang iglesia ay mag-uumapaw.  Pero hindi natin ito nakikita.  Kaya, 
mayroong bagong nilikhang kategorya para sa mga Cristiano, na tiyak na walang pundasyon sa Salita ng 
Dios.  Sinasabi sa atin na mayroong mga Cristianong “makalaman.”  Ito ay ipinapalagay na naglalarawan 
sa isang tao na nagsabi sa isang pagkakataon na siya ay Cristiano, na nagpahayag ng kanyang 
pananampalataya, subalit ngayon ay namumuhay siya tulad ng sanlibutan, siya ay makalaman.  Gaano 
ito kaiba at kasalungat sa Salita ng Dios.  Makikita natin dito sa Hebreo 10 na ang Cristiano, ang tunay na 
mananampalataya, ay isang nanghahawakang matatag sa kanyang kapahayagan na walang pag-
aalinlangan.  Mayroong pang-habangbuhay na pagtatalaga at pagpapahayag ng pananampalataya.  Iyan 
ang pagkatawag dito.  Iyan ang mahalagang tanong sa iyo kung ikaw ay nagpahayag ng iyong 
pananampalataya:  “Nanghahawakan ka bang matatag sa kapahayagang iyon?” 
 
Paano tayo makapanghahawakang matatag?  Nais kong sagutin iyan mula sa isang praktikal na 
pananaw, sa napakaigsing pagtuturo sa tatlong bagay.  Nanghahawakan tayong matatag sa 
pamamagitan ng hindi paglimot sa mga bagay na natutunan natin, sa pamamagitan ng pag-alaala sa 
Salita ng Dios, sa pamamagitan ng pagpapaalala sa ating sarili ng Salita ng Dios.  Iyan ang sinasabi ni 
Pablo kay Timoteo sa II Timoteo 3:10-15 – medyo mahabang bahagi.  Sinasabi niya kay Timoteo na 
alalahanin ang mga turong natanggap niya mula pagkabata sa Salita ng Dios.  O, gaya ng sinasabi ni Jesus 
sa iglesia sa Apocalipsis 2, ang iglesia ng Efeso na iniwan ang kanyang unang pag-ibig:  “Kaya't alalahanin 
mo kung saan ka nahulog, magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una.”  Iyan ay, 
alalahanin mo ang Salita ng Dios. 
 
Ikalawa, nanghahawakan tayong matatag sa pamamagitan ng pagpapatuloy na matuto.  Ang Cristiano ay 
hindi makahihinto.  Alinman sa siya ay lumalagong pasulong sa pagpapabanal o siya ay paatras.  Kaya, 
bilang Cristiano, kailangan mong patuloy na matuto, dapat mong samantalahin ang mga pamamaraan na 
ibinigay ng Dios upang tayo ay lumago sa biyaya.  At iyan ay nagsisimula sa pagtatalaga sa iglesia at 
pagsamba kasama ng bayan ng Dios at pakikinig sa pangangaral ng Salita ng Dios na itinalaga ng Dios 
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hindi lamang bilang pamamaraan upang maligtas, kundi pamamaraan upang magtiyaga sa ikaliligtas.  
Diyan papunta ang apostol dito sa mga sumusunod na talata – huwag nating pabayaan ang ating 
pagtitipon.  Ang kapansin-pansin ngayon ay maraming tumatawag sa kanilang sarili na mga Cristiano ang 
napakadalang na dumadalo sa pagsamba.  O dumadalo sila at sila’y natutulog, o may iba silang walang 
interes na ugali sa Salita ng Dios.  Wala ka na bang dapat matutuhan?  Hindi mo ba kailangan pa rin ang 
ebanghelyo sa iyong buhay?  Kaya, huwag mong kalimutan ang mga bagay na iyong natutunan.  Patuloy 
na matuto.   
 
At, ikatlo, manindigan kasama ng ibang mga mananampalataya.  Ganito tayo manghahawakang 
matatag.  Matagpuan ka sa iglesia ng Dios.  Ipinagkaloob ng Dios ang Kanyang Espiritu Santo sa iglesia 
upang gabayan siya sa katotohanan.  Manindigan kasama ng iglesia ng Dios na tapat sa Salita ng Dios, na 
nagpapahayag ng Salita ng Dios sa makasaysayang tradisyon ng iglesia, hindi ng iglesiang mayroong bago 
at ilang bagong kaisipan tungkol sa itinuturo o sinasabi ng Salita ng Dios.  Kundi, manindigang kasama ng 
bayan ng Dios sa kasaysayan ng Cristianismo, tapat sa Salita ng Dios.  Manindigan kasama ng ibang mga 
mananampalataya.  Ito ang kailangan natin upang makapanghawakang matatag.  Ito ay nasa 
pangmaramihan – manghawakan tayong matatag sa pagpapahayag ng ating pag-asa.  Kaya, ang apostol 
dito ay nagsasalita tungkol sa Cristiano.  Ang Cristiano ay isang nagtitiyaga, na nagpapatuloy, na 
nanghahawakang matatag. 
 
Bakit?  Ang sagot ay ibinigay sa dulo ng talata dito nang sabihin nitong:  “Sapagkat siya [iyan ay ang Dios] 
na nangako ay tapat.”  Iyan ay nangangahulugan na, dahil ang Dios ay tapat, iingatan ka Niya sa iyong 
pananampalataya.  Inilalagay ito ng I Tesalonica 5:24 sa ganitong paraan:  “Tapat ang sa inyo'y 
tumatawag, na gagawa rin naman nito.”  Ang lakas ng ating pagtitiyaga ay ang Dios.  Ang kakayahan 
nating magpatuloy bilang mga Cristiano ay hindi sa ating sarili.  Hindi tayo nanghahawakan sa ating pag-
asa sa pamamagitan ng sarili nating lakas.  Kundi, tandaan, ang pananampalataya/pag-asa ay may layon:  
ang Dios, na siyang pinagmumulan ng lahat ng ating lakas.  Tumitingin tayo sa Kanyang mga pangako at 
Kanyang katangian na nasa likod ng lahat ng mga pangakong iyon. 
 
Kasi, hindi lamang tayo basta tinawag, dito, upang umasa o sumampalataya, dahil may kapangyarihan sa 
pag-asa o pananampalataya mismo.  Hindi lamang ito sikolohiya – dahil kung iyon lamang lahat, kung 
gayon paano kung ang bagay na pinaglalagakan mo ng iyong pag-asa o pananampalataya ay mabigo?  Sa 
gayon ikaw ay magpapatuloy sa kabiguan.  Hindi, ang Dios na pinaglalagakan natin ng ating pag-asa at 
ating sinasampalatayanan ay tapat.  Ang kapangyarihan ng ating pag-asa, ang kapangyarihan ng ating 
pagtitiyaga, ay nagmumula sa Isa na layon ng ating pananampalataya – ang Dios.  Hindi Siya mabibigo.  
At ang magpapalakas sa iyo upang magtiyaga ay ang paulit-ulit kang bumalik sa Dios at sa Kanyang mga 
pangako at sa Kanyang katangian.  Ito ang kahalagahan ng teolohiya.  Ito ang kahalagahan ng doktrina.  
Hindi ito walang halaga, akademikong pagsasanay sa ilan.  Kundi sa ganito yari ang pananampalatayang 
Cristiano.  Ito ang pundasyon ng ating pananampalataya:  ang Dios mismo at ang pagkakilala Siya. 
 
Kaya, magtatapos ako sa pagbabaling ng inyong pansin sa Dios, sa Dios na Trinidad:  Ama, Anak, at 
Espiritu Santo bilang Isa na nag-iingat sa atin.  Ang Dios Ama, sinasabi sa atin ng Biblia, ay pumili sa 
Kanyang sarili mula sa buong sangnilikha ng hinirang na bayan na niloob Niyang iligtas at ipinagkatiwala 
Niya sa Anak.  Ang walang hanggang paghirang ng pag-ibig ng Dios ay hindi mababaligtad.  Hindi ito 
ikinundisyon sa anumang paraan sa kabutihan ng nilalang.  Ang pag-ibig ng Dios, walang hanggang pag-
ibig sa paghirang, ay tumitiyak sa ating kaligtasan.   
 
Pangalawa, ibinabaling ko kayo sa Dios Anak, si Jesu Cristo, na nagkatawang-tao at ibinigay ang Kanyang 
buhay sa krus para sa Kanyang bayan.  Ang mapagmahal na handog na iyon ni Jesus sa krus ay napaka 
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makapangyarihan kaya tumitiyak ito sa kaligtasan ng lahat ng pinag-alayan Niya ng Kanyang buhay.  Sabi 
ni Jesus na lahat ng ibinigay sa Kanya ng Ama, wala ni isa man ang mawawala.  Tinitiyak sa atin ng Roma 
8 na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Dios na na kay Cristo Jesus na Panginoon natin. 
 
At ikatlo, ibinabaling ko kayo sa Dios Espiritu Santo, na dumarating sa makapangyarihan at di-
mababaligtad na gawa upang maghatid ng kaligtasan sa mga puso ng lahat ng mga hinirang, lahat ng 
pinili ng Dios at pinag-alayan ng Anak ng Kanyang buhay.  Kaya, sa Filipos 1:6, mababasa natin ito 
patungkol sa gawa ng Espiritu Santo:  “Na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang 
magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesu-Cristo.”  Ano ang ibig sabihin niyan?  Ito ang ibig nitong 
sabihin, na sa bawat pusong dinulutan ng Espiritu Santo ng bagong buhay, kung kaya’t iniibig ng 
makasalanan ang Dios, ay nagpapahayag ng kanyang mga kasalanan, nakikipaglaban sa kasalanan, 
nabubuhay sa pananampalataya, umaasa sa mga pangako ng Dios, umiibig sa kanyang kapwa, sa bawat 
puso kung saan nagpasimula ang Espiritu Santo ng gawaing iyan, ipagpapatuloy Niya ang gawaing iyan 
hanggang sa araw ni Jesu Cristo.  Bakit?  Dahil ang mga taong may Espiritu ng Dios at ng bagong buhay 
sa kanila ay siyang ring mga tao na minahal ng Dios ng walang hanggan at pinili.  At sila rin ang mga 
taong pinag-alayan ni Jesu Cristo ng Kanyang buhay.  Kaya, sa Dios na Trinidad, ang kanilang kaligtasan 
ay tiyak. 
 
Naroon ang katapatan ng Dios.  Pinangangalagaan Niya ang sariling Kanya.  Kung kaya, habang 
nakatingin tayo sa Dios, ang Isa na tapat sa Kanyang pangako, tayo ay magtiyaga at manghawakan 
tayong matatag sa pagpapahayag ng ating pag-asa nang walang pag-aalinlangan. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa Iyong katapatan.  At dalangin namin ang biyaya at kalakasan upang magtiyaga, 
manghawakang matatag, at hindi mag-alinlangan.  Hinihiling namin ito alang-alang kay Jesus.  Amen. 


