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HEBREO 11:32-39 
“PANANAMPALATAYA:  LAKAS UPANG MAKAPAGTIIS (1)” 

NI REV WILBUR G BRUINSMA   
 
Panimula 
 
Ang Hebreo 11 ay isang tanyag na kapitulo ng Biblia.  Ito ay dahil nakatala para sa atin sa isang maigsing 
paraan ang di-malilimutang mga gawa ng maraming mananampalataya sa Lumang Tipan.  Itinuturo nito 
sa atin na ang lahat ng kanilang mga gawa ay bunga ng isang tunay at buhay na pananampalataya.  
Walang pag-aalinlangan sa ating isipan, kapag naabot natin ang dulo ng kapitulong ito, tungkol sa 
pananampalatayang iyon na itinuturo sa atin ng buhay ng mga banal na ito.  Sila ay mga buhay na 
halimbawa ng pananampalataya.  Ngunit mahalaga ring maunawaan natin ngayon kung ano ang 
pananampalatayang naglalarawan sa mga taong ito.   
 
Sa kasalukuyang lipunan maraming tao ang nagsasalita tungkol sa pananampalataya.  Ngunit ang 
pananampalataya sa kanila ay kabilang ang anuman at lahat ng may relihiyosong katangian.  Maging sa 
Cristianong iglesia ay mayroong kasindak-sindak na di-pagkakaunawaan, maging sa ilang mga kaso ay 
sadyang binabago ang buong kaisipan ng pananampalataya.  Ang pananampalataya ay bulag na 
pagtanggap ng mga bagay-bagay.  Ito ay damdamin o isang gawa ng kabayanihan.  Ito ay pagsasagawa 
ng mga dakilang gawa para kay Cristo.  Kapag tinanong kung ano ang pananampalataya, ang isang tao ay 
napipilitang bigyang-kahulugan ito dahil, sa marami, ang pananampalataya ay hindi kapani-paniwala sa 
sinuman.  Kaya sa susunod na dalawang pagsasahimpapawid hangad naming suriin ang ilang mga 
halimbawa ng pananampalataya upang malaman kung ano ang pananampalataya.  
 
Mababasa natin sa Hebreo 11:32-39: 
 
“At ano pa ang dapat kong sabihin? Sapagkat kukulangin ako ng panahon kung isasalaysay ko pa ang 
tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel, at sa mga propeta; na ang mga ito, sa 
pamamagitan ng pananampalataya'y lumupig ng mga kaharian, naglapat ng katarungan, nagtamo ng 
mga pangako, nagpatikom ng mga bibig ng mga leon, pumatay ng bisa ng apoy, tumakas sa mga talim ng 
tabak, lumakas mula sa kahinaan, naging makapangyarihan sa digmaan, nagpaurong ng mga hukbong 
dayuhan.  Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli. 
Ang iba'y pinahirapan at tumangging tumanggap ng paglaya upang makamit nila ang higit na mabuting 
pagkabuhay na muli.  Ang iba'y nagtiis ng pagkalibak at paghagupit, at maging ng mga tanikala at 
pagkabilanggo.  Sila'y  pinagbabato hanggang mamatay, nilagari, pinagpapatay sa tabak, sila'y naglibot 
na may suot na balat ng mga tupa at kambing, mga naghihirap, pinag-uusig, inaapi  (na sa mga iyon ay 
hindi karapat-dapat ang sanlibutan).  Sila'y nagpalaboy-laboy sa mga ilang, sa mga kabundukan, sa mga 
yungib, at sa mga lungga sa lupa.  At ang lahat ng mga ito, bagaman pinuri dahil sa kanilang 
pananampalataya, ay hindi nila tinanggap ang ipinangako.” 
 
Makikita natin na ang mga lalaki at mga babaeng binanggit dito ay hindi mga espesyal na uri ng tao na 
nangingibabaw sa sarili nilang uri.  Hindi sila mga bayani ng pananampalataya na nabuhay ng buhay na 
hindi natin maaasahang maisagawa.  Ang mga lalaki at mga babae sa sitas na ito ay kabilang sa makapal 
na bilang ng mga saksi na nagtuturo sa iyo at sa akin kung ano ang dapat maglarawan sa atin sa ating 
mga buhay.  Iyan ang buong punto ng Hebreo 11.  Ang mga taong ito ay nabuhay sa pananampalataya.  
Ang mga buhay nila ay nagpahayag kung ano ang tunay na pananampalataya.  Ang punto ng sitas na ito 
ay hindi upang tayo ay tumayong namamangha sa mga naisagawa ng mga banal na ito sa kanilang mga 
buhay, kundi, sa halip, upang mahikayat tayong mabuhay sa pananampalataya dito sa kasalukuyang 
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masamang sanlibutan.  Ang mga talatang ito ay naglalagay sa harap natin ng tanong na:  Saan nakatayo 
ang aking pananampalataya? 
 
PANANAMPALATAYA:  LAKAS UPANG MAKAPAGTIIS 
 
I.  Ang Tibay ng Pananampalataya 
 
Ang bawat negosyo ay mayroon ng tinatawag na “pagtatantiya sa trabaho” or “pagtatasa.”  Ang mga 
nagtatrabaho para sa kumpanya ay sinusuri upang matiyak kung mabuti ang nagagawa nila sa negosyo.  
Ang kanilang pag-uugali at katapatan sa negosyo ay tinatasa.  Ang ulat sa gayon ay isinasalansan – kung  
minsan masamang ulat at kung minsan ay mabuting ulat, ayon sa indibiduwal na pagpapagal.  
Ipinaaalam sa atin ng ating teksto sa talatang 39 patungkol sa mga banal sa partikular na kapitulong ito 
ng ating teksto, “Ang lahat ng mga ito, bagaman pinuri.”  Ang mga ito ay pinuri – hindi sa harap ng mga 
tao lamang, kundi sa harap ng Dios.   
 
Sa pagtatasa ng Dios ang mga banal na ito ay pinuri sa pamamagitan ng pananampalataya.  Hindi lamang 
dahil sa kanilang mga ginawa, kundi ang kanilang mga gawa ay naghayag ng isang bagay na mas malalim 
sa kanila:  sila ay mga lalaki at mga babae ng pananampalataya.  Ang pananampalataya ang nakatayo sa 
unahan ng talatang ating isinasaalang-alang.  Ganyan nagsimula ang talatang 33:  “Na ang mga ito, sa 
pamamagitan ng pananampalataya…” nabasa natin.  Sa pamamagitan ng pananampalataya ang mga 
saksi sa ating teksto ay nakatanggap ng lakas upang mapagtiisan ang ilan sa mga posibleng 
pinakamalulupit na pagpapahirap at pagkakait.  Sa madaling salita, sa pamamagitan ng 
pananampalataya makakayanang makapagtiis ng anak ng Dios.  Ang pananampalataya ay nagbibigay ng 
espiritual na lakas kahit sa mga taong likas na mahiyain at matatakutin.  Ito ang katotohanang 
ipinupunto ng sitas na nasa ating harapan sa lahat nitong mga halimbawa. 
 
Hindi natin maisasaalang-alang itong Salita ng Dios sa ating harapan nang hindi dinadaanan ang listahan 
ng mga halimbawa natin.  Tinitingnan natin ang mga halimbawang ito yamang nalalaman na ang mga 
ginawa ng mga banal na ito ay bunga ng pananampalataya at sa pamamagitan nito natamo nila ang 
papuri ng Dios.  Sila ay nakitang matapat, masigasig, at mabungang mga mamamayan ng kaharian ng 
Dios. 
 
Ang mga halimbawang itinala para sa atin sa ating teksto ngayon ay nagsisimula sa mga lalaking 
nakalista para sa atin sa talatang 32:  Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, at Samuel.  Ang mga lalaking 
ito, sabi sa atin sa talatang 33, sa pamamagitan ng pananampalataya ay lumupig ng mga kaharian.  
Iniisip natin ang mga labanang ipinaglaban ng mga Hukom:  Gideon, Barak, Jefta, Samson, at Samuel at 
ang mga ipinaglaban ni Haring David.  Sa pamamagitan ng mga labanang iyon ang mga paganong 
kaharian ay nalupig.  Ang mga lalaki ring ito sa kanilang pamumuno sa bayan ng Dios ay gumawa ng 
katuwiran – iyan ay para sabihing, ang kanilang paghahari ay matuwid, ng naaayon sa mga utos ng Dios.   
 
Ang manunulat ng Hebreo ay nagpatuloy:  ang mga lalaking ito ay nagtamo ng mga pangako ng tipan.  
Malalaman natin kung paano sa ilang saglit.  Ipinaalala sa atin sa huling parirala ng talatang 33 ang 
tungkol kay Samson – kung paano niya pinatikom ang bibig ng leon sa pamamagitan ng lakas na 
ipinagkaloob sa kanya ng Dios.  Ipinaalala sa atin ang tatlong kaibigan ni Daniel sa nagniningas na hurno 
nang mabasa natin sa talatang 34 ang “pumatay ng bisa ng apoy.”  Sa pamamagitan ng sumunod na 
parirala ipinaalala sa atin ang pagtakas ni David sa mga talim ng tabak ni Goliat o ni Saul.   
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Ang mga ito ang unang anim sa siyam na halimbawang ibinigay sa atin sa mga talatang 33 at 34.  Sa 
huling tatlo ng siyam na grupo ng mga halimbawa ay makikita natin ang kaunting pagkakaiba sa 
pananaw.  Ang huling tatlong ito ay nakatayo sa isa’t isa upang ipaliwanag nang bahagya kung paanong 
naisagawa ng mga lalaking ito ang kanilang ginawa.  Mula sa kahinaan ay ginawa ng Dios ang mga 
lalaking ito na malakas, napakalakas kaya sila ay naging matapang (naging makapangyarihan) sa 
digmaan, napakatapang kung kaya napaurong nila ang mga hukbong dayuhan, ang mga banyagang 
nagnais na kunin ang kanilang mana.  Alam mo, maaari nating tingnan ang mga lalaki sa tekstong ito sa 
Hebreo 11 bilang larawan ng katapangan at lakas.  Sila ay mga bayani ng pananampalataya.  Subalit 
ipinapakita ng ating teksto na hindi sila likas na matapang at malakas! Si Gideon ay anak ng isang 
magsasaka at sinabi niya sa Dios na hindi niya kayang pangunahan ang isang hukbo laban sa mga 
Midianita.  Si Barak ay hindi naglakas-loob na humayo at lumaban sa mga Cananita malibang samahan 
siya ni Debora.  Ang mga lalaking ito ay karaniwang mga tao na pinagpakitaan ng Dios at pinagkalooban 
ng lakas upang humayo at lumaban.  Mula sa kahinaan ay ginawa silang malakas ng Dios, at mula sa 
pagiging likas na mahiyain ay ginawang matapang ng Dios.  At ginawa ito ng Dios sa pamamagitan ng 
paggawa ng pananampalataya sa mga banal na ito! 
 
Iyan ang unang grupo ng mga halimbawang ibinigay sa atin sa mga talatang ating pinag-aaralan.  Diyan 
nagtatapos ang unang pangungusap ng ating teksto.  Itong unang siyam na halimbawa ay tumutukoy sa 
mga binanggit sa talatang 32.  Ngunit ang ikalawang grupo ng siyam na halimbawa ay higit pa sa mga 
lalaking ito.  Sila ay may kinalaman sa maraming iba’t ibang mga banal ng Dios na nabuhay kapwa sa 
panahon ng Luma at Bagong Tipan.  Ang mga halimbawang ito ay tumutukoy doon sa mga inusig alang-
alang kay Cristo.  Ang unang halimbawa ay ibinigay sa atin sa talatang 35:  “Tinanggap ng mga babae ang 
kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli. Ang iba'y pinahirapan at tumangging 
tumanggap ng paglaya upang makamit nila ang higit na mabuting pagkabuhay na muli.”  Maaaring totoo 
na sa ilang pagkakataon ang mga pinatay alang-alang kay Cristo ay binuhay na muli.  Subalit hindi ito ang 
karaniwan.  Nakita ng mga babae ang kanilang mga asawa at mga anak na pinatay sa mismong harap 
nila alang-alang kay Cristo.  Ang mga kabataang babae mismo ay binugbog, ginahasa, at pagkatapos ay 
ibinitin sa mga krus na hubad upang tungangaan ng lahat.  Hindi sila mukhang mapaghimalang binuhay 
na muli.  Hindi nila tinanggap ang kamatayan na iniisip na kahit paano sila ay bubuhayin mula sa mga 
patay at babalik muli sa buhay na ito.  Sila ay namatay upang makamit nila ang higit na mabuting 
pagkabuhay na muli, iyan ay, ang muling pagkabuhay tungo sa buhay na walang hanggan na magaganap 
sa wakas ng panahon.  Sila ay namatay sa pag-asa sa muling pagkabuhay na iyan.   
 
Ang iba pa rin, ayon sa talatang 36, ay nagtiis ng pagkalibak at paghagupit.  Ang mga lalaki at mga babae 
ay dinala sa harap ng mga hukom at nilibak at hinagupit dahil lamang sila’y sumasampalataya kay Jesu 
Cristo.  Sila ay ginapos at itinapon sa bilangguan upang mabulok doon at hindi na makita pang muli ang 
liwanag ng araw – dahil ipinahayag nila ang kanilang Tagapagligtas. 
 
Pagkatapos ang pag-uusig ay lalong naging mas marahas at malupit.  Mababasa natin sa talatang 37:  
“Sila'y pinagbabato hanggang mamatay, nilagari, pinagpapatay sa tabak, sila'y naglibot na may suot na 
balat ng mga tupa at kambing, mga naghihirap, pinag-uusig, inaapi.”  Sila’y pinagbabato hanggang 
mamatay ng mga kababayan nila.  Sila’y pinagpira-piraso o nilagari, pinugutan ng ulo.  Sila’y tinukso, iyan 
ay sinubok sa pamamagitan ng apoy.  Sila’y sinunog ng buhay.  Sila’y pinagpapatay sa tabak, tumutukoy 
sa mapusok na ugali ng isang galit na sundalo o hukom.  Ang mga sundalo ay pagalit na huhugutin ang 
kanilang tabak at itutusok ito sa tiyan ng kanilang nahuli.  Lahat ng ito, mahal na mga banal, ay nangyari 
sa mga tao dahil sumampalataya sila sa Dios at sa Kanyang Anak na si Jesu Cristo. 
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At sa wakas ang pagtatapos sa listahan:  may mga hinubaran ng lahat nilang pag-aari at itinapon.  Ang 
mga ito ay nagpalaboy-laboy hindi sa magagandang damit na may uri o kultura, kundi sa mga balat ng 
mga tupa at kambing.  Sila’y mga naghihirap, mga walang pera, na palagiang may kakulangan sa pagkain 
at inumin.  Sila’y pinag-uusig o pinahihirapan.  Sila’y inaapi o itinuturing bilang hamak na tao at basura.  
Bakit?  Dahil sumampalataya sila sa Dios.  Sila'y nagpalaboy-laboy sa mga ilang at sa mga kabundukan, 
namumuhay sa mga yungib, at sa mga lungga sa lupa! Sila ay napilitang mamuhay gaya ng mga hayop.  
Kung may titingin sa kanila, hindi niya maiiwasang kaawaan sila.  Ngunit gayunman, hindi sila kailangang 
kaawaan dahil ang sanlibutan ay hindi karapat-dapat sa gayong mga banal! Ang mga itinakwil na ito, ang 
mga hamak na ito sa mata ng mga tao, ay ang mga dakila sa lupa sa paningin ng Dios! Ang sanlibutan ng 
mga tao ay hindi karapat-dapat sa ganitong mga tao! Ang mga lalaki at mga babaeng ito mula sa 
kahinaan ay ginawang malakas at matapang. 
 
At handa nilang pagtiisan ang lahat ng mga bagay alang-alang kay Cristo.  Kasi, ang Dios ay nangako sa 
kanila! Ang Dios ay nakipag-tipan sa kanila, at ang tipan na iyon ay naglalaman ng mga pangako.  Ang 
ilan sa mga pangakong iyon, gaya ng lupain ng Canaan ay kanilang natamo (tinukoy ito sa talatang 33, 
kung saan sabi sa atin ay nagtamo sila ng mga pangako).  Subalit may isa pang mahalagang pangako ng 
tipan.  Ang pangakong iyon ay ang pagdating ni Jesu Cristo – ang kanilang Mesias.  Ang Mesias na iyon 
ang hinihintay at pinananabikan ng bayan ng Dios na may dakilang pagtitiis kahit na nagngingitngit ang 
mga pagano sa kanila.  Inaabangan nila Siya kahit na binalingan sila ng sarili nilang bansa at inusig sila sa 
patuloy na pananampalataya sa Kanya.  Mayroon sila ng pangako ng Kanyang pagdating at sila ay nag-
aabang sa Kanya dahil ang kaligtasan ay matatagpuan sa Kanya!!!!! Buhay na walang hanggan – buhay sa 
maluwalhating kaharian ng langit – ay matatagpuan sa Kanya.  Walang ibang daan! Pinananabikan nila 
ang Mesias na iyon dahil kailangan nila Siya! At kung ito ay mangahulugan ng pagpapahirap o kamatayan 
sa kanilang pag-asa sa Kanya, kung gayon ay mangyari! Walang makapagpapatalikod sa kanila mula sa 
kanilang pag-asa na Siya ay darating at kapag Siya ay dumating Siya ay magiging malakas upang iligtas 
sila mula sa kanilang kasalanan at matinding paghihirap at bibigyan sila ng kagalakan ng walang 
hanggan! Ang kapansin-pansin sa lahat ng ito ay “ang lahat ng mga ito, bagaman pinuri dahil sa kanilang 
pananampalataya, ay hindi nila tinanggap ang ipinangako!” Di kapani-paniwala! Hindi nila nakita ang 
pagdating ng Mesias na iyon! Ngunit dahil sa labis nilang paniniwala sa Kanya kaya sila ay magdurusa at 
mamamatay para sa Kanya. 
 
Ngayon, nais kong gumawa ng paghahambing sa pagitan ng mga banal na nakatala dito at sa iyo at sa 
akin ngayon.  Ibig kong sabihin, ang sitas na ito ay hindi lamang ipinagkaloob sa atin upang sabihin sa 
atin ang ilang interesante at kapana-panabik na mga katotohanan tungkol sa pananampalataya ng mga 
banal sa Lumang Tipan.  Ito ay ibinigay para sa ating kapakanan.  Ito ay ibinigay kapwa upang magpayo 
at hikayatin tayo sa ating paglakad sa pananampalataya ngayon.  Kaya, ang mahalaga dito sa Salita ng 
Dios ay gumawa ng paghahambing sa pagitan ng mga banal na ito at sa atin.  Ah! Ang pagbanggit sa 
paghahambing sa ating sarili sa mga banal na ito ay nagpapa-alumpihit na sa atin ng kaunti, di ba?  Sino 
ang maaaring ihambing sa mga taong may ganoon kadakilang pananampalataya gaya ng mga ito?  
Makinig muli:  ang mga lalaki at mga babae ng ating teksto ay mga pangkaraniwan, simpleng tao gaya 
natin.  Walang anumang pagkakaiba.  Mga lalaki, mga babae, at mga bata lamang na may buhay gaya 
natin bago nasadlak sa malupit na mga pagsubok at tukso. 
 
Kaya, tayo ay maghahambing.  Kapag ginawa natin, makikita natin una sa lahat ang sarili nating 
kasalukuyang kahinaan – dapat na makita natin.  Itong matatapang na halimbawa ng pananampalataya 
ay nagsisilbi lamang upang ang kawalan natin ng pananampalataya ay maging napakaliwanag! Tayo na 
nabubuhay sa panahon ng kasaganaan ay napakahina.  Tayo’y ganito dahil napapaligiran tayo ng mga 
kalayawan at mga kayamanan ng sanlibutang ito.  Bilang resulta ang ating paningin ay hindi nakapako sa 
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makalangit gaya ng nararapat.  Namumuhay tayo ng labis para sa makalupa kaya ang pag-asa natin ay 
lumalabo.  Habang ang mga banal na ito na nauna sa atin ay nagpalaboy-laboy sa mga balat ng tupa at 
nabuhay sa mga yungib at mga lungga sa lupa, tayo ay nabubuhay para sa magagara nating mga damit 
at sa mas maginhawa nating mga tahanan.  Habang sila ay nakipaglaban sa matitinding pakikipaglaban 
ng pananampalataya sa tunay at mababangis na kaaway, tayo ay nadadala, at nabibighani pa nga, ng 
masamang sanlibutan.  Habang sila ay nilagari at sinunog ng buhay at binato, tayo ay nakikipaghawak-
kamay sa masama at sumasama sa kanila sa kanilang paglilibang.  Napakahina ng espiritual na 
pamumuhay natin! Totoo na tayo ay mahina kung ihahambing sa mga banal na ito ng pananampalataya 
– hindi dahil ang mga taong iyon ay iba kaysa sa atin, kundi dahil tayo sa lipunan natin ngayon ay nawala 
sa ating tuon.   
 
Marahil ang Dios ay nagpapadala sa atin bilang mga mananampalataya ng kaunting paghihirap.  Kung 
minsan tayo ay iniiwasan dahil sa ating pananampalataya.  Kung minsan tinitingnan tayo ng mga tao ng 
patagilid dahil iniisip nila na ang paraan ng ating pamumuhay ay kakaiba at ang ating mga hangarin ay 
iba sa kanila.  At hinihikayat natin ang ating sarili na labis ang tinitiis natin para kay Cristo!  Ang 
pakiramdam naman ng iba na sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ng kahabagan sila ay gumagawa 
ng mga dakilang gawa ng pananampalataya alang-alang kay Cristo! Lahat ng iyan ay maputla kung 
ihahambing sa patotoo na iniwan sa atin ng mga banal na ito sa Hebreo 11! Hindi tayo umabot sa 
madugong paglaban sa kasalanan! Si Cristo ang gumawa! Pinagdusahan Niya ang malupit na hirap ng 
pagtanggi at pagkapoot ng iglesia.  Siya ay binugbog at dinuraan.  Ibinitay Siya sa isang puno at ang 
Kanyang dugo ay nabuhos.  Nagdusa Siya sa ilalim ng walang hanggang poot ng Dios upang iligtas ikaw 
at ako sa ating mga kasalanan! At tayo?  Hindi tayo talagang inusig alang-alang kay Cristo – hindi talaga! 
May mga banal sa kasalukuyang sanlibutan na tunay na madugong nakipaglaban.  May mga bansa sa 
kasalukuyan nating sanlibutan na napopoot sa pananampalataya ng bayan ng Dios.  Ang mga banal na 
ito ay ibinilanggo at pinaslang pa nga alang-alang kay Cristo.  At heto tayo sa sarili nating bansa 
nagrereklamo tungkol sa pinakamaliit na paghamak na kailangan nating tiisin alang-alang kay Cristo.  
Maaari tayong maging abalang-abala sa maliliit at pangkaraniwang mga bagay ng buhay Cristiano. 
 
Ngunit ito nga ba talaga ang buhay ng Cristiano?  Ganito ba ito nararapat?  Nasaan ang ating 
pananampalataya?  Wala ba tayong adhikain at kaharian na kinakatawan ngayon gaya rin ng mga banal 
noon?  Hindi ba tumatayo tayong sama-sama sa pananampalataya at humahayo sa paglilingkod kay 
Cristo at malakas sa Kanyang kapangyarihan?  Hindi tayo nawala sa ating tuon, di ba?  Narito tayo 
ngayon nakikipagbaka, tila baga, upang mapanatili ang mga ulo natin sa ibabaw ng tubig – sa ating 
buhay pampamilya, sa ating mga relasyon sa ating mga anak, sa ating relasyon bilang mag-asawa. Ang 
tingin ng mga kabataan sa iglesia sa kanilang mga magulang ay mga kaaway.  Ang mga magulang sa 
iglesia ay ayaw na naroon ang kanilang mga anak.  Ang mga mag-asawa ay magkasamang naninirahan sa 
isang bahay na walang makahulugang relasyon sa isa’t isa.  Tila baga halos hindi tayo manatiling 
nakalutang.  Nasaan ang ating pananampalataya?  Ang mga banal na iyon ay inilagay sa panganib ang 
kanilang mga buhay para sa kanilang asawa, mga anak, at mga magulang.  Namatay sila para sa kanila 
upang makamit nila ang higit na mabuting pagkabuhay na muli! Iyan ang pananampalatayang nais ko! At 
tiyak kong iyan din ang pananampalatayang nais mo! Gaano nakakapagpapababa sa atin ang mga 
halimbawang nasa harap natin sa ating sariling kahinaan at pagmamataas. 
 
Ngunit ang mga halimbawang ito ng pananampalataya ay dapat na makapagbigay-lakas din sa atin.  Ang 
mga taong ito ay hindi mga di-pangkaraniwan – iba sa iyo at sa akin.  Sila ay bayan ng Dios na tinawag ng 
Dios upang mabuhay sa mahirap na panahon.  Tayo ay bayan ng Dios na tinawag upang mabuhay sa 
kasaganaan, kung saan ay winawalang-bahala ng sanlibutan ang iglesia.  Subalit ang mga panahong ito 
ay hindi magtatagal.  Ngunit ito ang panahon at lugar sa kasaysayan kung saan pinili ng Dios na ilagay 
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tayo.  At ang pakikipagbaka ng pananampalataya, bagama’t iba, ay dapat ipakipaglaban.  Dapat pa rin 
tayong manatiling nagkakaisa sa adhikain ng kaharian ni Cristo.  Mayroon pa rin tayong magkatulad na 
pag-asa sa ating walang hanggang mana.  Ang ating pagkatawag ay walang kaibahan mula sa mga banal 
na ito kaya:  manindigan! Tayo bilang iglesia ay dapat manindigan.  At tayo bilang mga indibiduwal na 
mananampalataya ay dapat manindigan din sa katapatan.  Kaya, tumindig tayo sa pananampalataya – 
gaya ng ginawa ng mga banal na ito. 
 
Lumakad tayo sa pananampalataya, sinasalungat ang mga kasalanan ng sanlibutang di-
sumasampalataya na nakapalibot sa atin.  Ang mga banal ng Dios ay dapat handang ialay ang kanilang 
buhay alang-alang kay Cristo at alang-alang sa isa’t isa.  Kapag ginawa natin, kapag dumating sa atin ang 
pag-aalitan at paghihirap, at sila ay darating, magpapakita tayo ng gayon ding tahimik, matapang na 
pagtitiis na ipinakita nitong mga banal sa Hebreo 11.  Nagsalita tayo tungkol lamang sa tibay ng 
pananampalataya.  Subalit ang tibay na ito ay dumarating lamang dahil sa katangian mismo ng 
pananampalataya.  Kung hindi natin nauunawaan ang katangian ng pananampalataya, ay hindi natin 
tunay na matututuhan na maging gaya ng mga banal na ito.  Kaya, sa susunod na pagsasahimpapawid, 
loloobin ng Panginoon, ipagpapatuloy natin ang pagtalakay nitong Salita ng Dios dito sa Hebreo 11.  
Nawa ay pangalagaan tayo ng Dios, upang ang mga buhay na tinatahak natin ay maging isang saksi sa 
mga darating na henerasyon. 


