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HEBREO 11:32-39 
“PANANAMPALATAYA:  LAKAS UPANG MAKAPAGTIIS (2)” 

NI REV WILBUR G BRUINSMA   
 
Panimula 
 
Sa nakaraan nating pagsasahimpapawid sinuri natin ang pagtitiis ng makapal na bilang ng mga saksi sa 
Hebreo 11:32-39.  Hayaan n’yong basahin kong muli ang mga talatang iyon ngayon.   
 
 “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.” 
 
Ang mga halimbawa ng mga talatang ito ay nagtiis ng matitinding paghihirap dahil sila ay 
sumampalataya sa Dios at sila sa pag-asa ay naghihintay sa katuparan ng pangako ng tipan ng Dios, iyan 
ay, ang kapanganakan ng Tagapagligtas na magpapalaya sa kanila sa kasalanan.  Ang mga taong ito ay 
hindi mga dakilang bayani na may natural na matapang na ugali.  Hindi sila mga di-pangkaraniwang tao 
na higit kaysa sa iyo o sa akin man.  Ang mga lalaki, mga babae, at mga batang ito ay pangkaraniwang 
mga tao tulad mo at tulad ko.  Walang kaibahan.  Ipinakita natin iyan sa huli nating pagsasahimpapawid. 
 
Sa dahilang iyan, ang halimbawang iniwan nila sa atin upang sundan ay kapwa nagpapayo at 
nagpapalakas ng loob natin.  Tayo ay pinayuhan dahil napakadalas na ang sarili nating paningin ay 
nakapako sa makalupa kaya nalilimutan natin ang paghahanap sa makalangit.  Nalilimutan nating 
nakikipaglaban tayo ng laban ng pananampalataya.  Ang pananampalatayang naglalarawan sa mga 
mananampalataya noon ay nagpapayo sa atin upang magpakita ng gayon ding pananampalataya ngayon 
sa madidilim na araw kung saan tayo ay nabubuhay.  Ang pananampalatayang iyon ang nais nating pag-
aralan ng detalyado ngayon. 
 
Subalit tayo ay pinalalakas din ng mga mananampalatayang ito.  Ang pananampalatayang naglalarawan 
sa kanila ay naglalarawan din sa atin.  Ang sitas na ito ay patotoo sa atin ng pananampalataya.  Sa 
nakaraang pagsasahimpapawid sinuri natin ang mga gawa ng pananampalataya.  Ngunit sinabi natin na 
itong mga gawa ay dumaloy mula sa pananampalataya dahil sa kung ano ang pananampalataya.  Doon 
natin iniwan.  Hindi natin lubos na binigyang-kahulugan ang pananampalataya at tiningnan ang 
katangian nito upang makita kung ano ang nag-udyok sa mga banal na ito.  Iyan ang gagawin natin 
ngayon. 
 
PANANAMPALATAYA:  LAKAS UPANG MAKAPAGTIIS 
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I.  Ang Katangian ng Pananampalataya 
 
 “Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga 
bagay na hindi nakikita.”  Ganyan binigyang-kahulugan ng manunulat sa mga taga-Hebreo ang 
pananampalataya para sa atin sa talatang 1 ng Hebreo 11.  At tunay na gayon ang pananampalataya.  
Ngunit ito ay naglalarawan sa pananampalataya mula sa isang partikular na pananaw lamang, at 
kailangan nating makuha ang buong larawan upang maunawaan ang mga gawa ng mga banal sa mga 
talatang ating pinag-aaralan.  Kasi, binibigyang-kahulugan ng Hebreo ang pananampalataya mula sa 
isang pananaw:  ang pananampalataya ay kilos ng tao.  At iyon nga! Ang pananampalataya ay ang 
katiyakan sa mga bagay na inaasahan, o sa literal ito ay ang matatag na pagtitiwala sa mga bagay na 
ating inaasahan.  Ang pananampalataya ay katibayan, o mas mabuti pa, ang matibay na paniniwala 
tungkol sa mga bagay na hindi nakikita.  Ang pananampalataya ay pagtitiwala at matibay na paniniwala.  
Ito ang mga gawain ng puso at kaluluwa ng tao.  Ang pananampalataya kung gayon ay ang kilos ng tao.  
 
Ngunit kailangang maitanong:  Saan nagmumula ang pananampalatayang ito?  Saan makikita ang 
pinagmumulan ng pagtitiwala at matibay na paniniwala na nag-uudyok sa isang tao sa kanyang buhay?  
Ang sagot ay malinaw naman na mula sa Kasulatan:  Ang pananampalataya ay kaloob ng Dios na 
ibinabahagi Niya sa Kanyang hinirang na bayan sa pamamagitan ng Espiritu ni Cristo.  Mababasa natin sa 
Efeso 2:8:  “Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa 
pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios.”  Ang pananampalataya ay isang kaloob.  Sa Filipos 
1:29 itinuturo ng apostol:  “Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Cristo, ang manampalataya 
sa kanya.”  Tayo ay pinagkalooban upang sumampalataya kay Cristo.  Sa ebanghelyo ni Juan, kapitulo 
12:37, sa pagpapaliwanag ay diniretsa ni Juan kung bakit matapos magsagawa ng napakaraming himala 
ang mga tao ay hindi pa rin sumasampalataya kay Jesus.  Ipinaliwanag niya sa talatang 39, “Kaya't hindi 
sila makapaniwala!” Hindi sila makapaniwala! Imposible sa tao ang maniwala malibang gumawa ang 
Dios sa kanya ng pananampalataya.  Pagkatapos ay binanggit ni Juan si Isaias, “Binulag niya ang kanilang 
mga mata, at pinatigas niya ang kanilang mga puso; upang sila'y huwag makakita sa pamamagitan ng 
kanilang mga mata, at makaunawa sa pamamagitan ng kanilang puso.”   
 
Ang pananampalataya, samakatuwid, ay dapat kaloob ng Dios! At ito ay iginagawad ng Dios sa ilang mga 
indibiduwal lamang.  Hindi lahat ay pinagkakalooban nitong kaloob ng Dios.  Tanging ang mga itinalaga 
ng Dios sa buhay na walang hanggan ang sasampalataya (Mga Gawa 13:48).  Tanging ang mga pinili ng 
Dios ang pinagkalooban ng pananampalataya.  Kaya, saan matatagpuan ang pinagmumulan ng 
pananampalataya?  Itinatanim ito ng Dios sa puso ng tao.  Natamo ni Cristo ang kaloob na ito para sa 
atin sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay.  At ibinibigay ito ng Espiritu ni Cristo 
sa mga pinag-alayan ni Cristo ng Kanyang buhay.  Ang pananampalataya, sa gayon, ay gawa ng biyaya ng 
Dios sa puso ng isang hinirang na makasalanan.  At sa pamamagitan ng gawang iyon ng biyaya ng Dios, 
ang hinirang na makasalanan ay inihuhugpong kay Jesu Cristo, iyan ay, itinatali siya sa pamamagitan ng 
pananampalataya kay Cristo at nagiging kaisa ni Cristo.  Siya ay nagiging kaanib ng katawan ni Cristo, at 
bilang resulta ang buhay ni Cristo ay dumadaloy sa kanya.  Ang buhay na iyon ni Cristo ay hindi maaaring 
mawala, kailangang-kailangan, para sa gawain ng pananampalataya na matatagpuan sa puso ng 
mananampalataya.  Walang Cristo?  Walang pananampalataya.  Ang pananampalataya ay hindi likas na 
kakayahan ng tao.  Ang pananampalataya ay hindi maaaring makita sa buhay ng isang tao hanggang 
isagawa ni Cristo ang Kanyang gawa sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. 
 
Ngunit kapag gumawa ang Dios ng pananampalataya sa atin ito ay nagiging aktibo, nagbibigay ng 
kapangyarihan, sa ating mga puso at isipan.  Gumagawa ito sa akin ng isang uri ng kaalaman na aking 
pinanghahawakang totoo ang lahat ng nilalaman ng Salita ng Dios.  At ito ay gumagawa sa akin ng 
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pagtitiwala at matibay na paniniwala na ang Dios ay aking Dios at ako ay isa sa Kanyang mga anak, na 
Kanyang iniibig at inililigtas mula sa kasalanan.  Ang gawain ng pananampalataya ay kaalaman at 
pagtitiwala.  Ang pananampalataya ay ang pagtitiwala sa mga bagay na inaasahan.  Ang 
pananampalataya ay hindi isang emosyon.  Hindi ito isang damdamin.  Ang pananampalataya ay hindi 
isang emosyonal na pagkalango na ibinubuyo sa mga tao sa mga revival meeting.  Ang pananampalataya 
ay hindi itong mainit, mabalahibong pakiramdam na maaaari kong maranasan kung minsan sa aking 
buhay kapag nakakarinig ako ng kasiya-siyang awitin o isang malungkot na kuwento ng isang banal na 
napagtagumpayan ang ilang kahindik-hindik na karamdaman.  Hindi ko syempre sinasabi, na hindi 
maaapektuhan ng pananampalataya ang ating damdamin o emosyon.  Subalit ang pananampalataya ay 
hindi isang damdamin.  Ito ay mas matatag kaysa sa damdamin.   
 
Ang pananampalataya ay kaalaman.  Sinulat ni Pablo kay Timoteo sa II Timoteo 1:12:  “Sapagkat kilala ko 
ang aking sinampalatayanan, at ako'y lubos na naniniwalang maiingatan niya.”  Ang pananampalataya sa 
talatang ito ay nagsasabi tungkol sa kaalaman at pagkahikayat.  Ipinapaliwanag ng Dios sa Kanyang 
bayan sa Jeremias 9:24:  “Ang nagmamapuri ay dito magmapuri, na kanyang nauunawaan at nakikilala 
ako.”  Kaya ang pananampalataya ay maliwanag na kaalaman – kaalaman na nakaugat sa Salita ng Dios.  
Ngunit ang pananampalataya ay hindi lamang maliwanag na kaalaman.  Hindi ito isa lamang malamig, 
matalinong pagtanggap ng mga katotohanan ng Biblia.  Maraming tao na ang namatay na may ulong 
puno ng kaalaman subalit walang matibay na paniniwala.  May mga nag-iisip na ang kaalaman lamang sa 
Biblia ay makapagliligtas sa kanila.  Hindi nila kailangang mag-alala kung paano sila mamuhay hangga’t 
sila ay may ulong puno ng doktrina kung saan ay nagpapahayag ng kanilang pagkakasundo.   
 
Ang pananampalataya, gayunpaman, ay isang matibay na paniniwala na yaong mga katotohanang alam 
natin, sa katunayan, ay ang ebanghelyo ng kaligtasan! Sila ay mga katotohanang nagpabago ng aking 
buhay.  Mga katotohanang nag-uudyok sa akin sa aking buhay sa paraan na aking ipamumuhay.  Sila ay 
mga katotohanang nagbibigay sa akin ng pagtitiwala na ako ay sa Dios at kay Jesu Cristo. 
 
At ibibigay ko ang lahat sa akin upang paglingkuran sila! Ang pag-ibig ko sa kanila ay nakaugat sa itinuro 
sa akin sa Salita ng Dios.  At iniibig ko sila ng aking puso, isip, kaluluwa, at lakas! Anuman ang mangyari 
sa akin alam kong hindi nila ako iiwan.  At ako, dahil diyan, ay hindi rin sila iiwan, upang lumakad sa mga 
kasalanan nitong sanlibutan! Ang pinaniniwalaan ko ay hindi lamang isang pagpili.  Ito ay matibay na 
paniniwala na nagiging sanhi upang gawin ko ang ginagawa ko sa buhay na ito.  Hindi ako makikibahagi 
sa mga kasalanan ng masasama.  Hindi ko hahanapin ang pakikipagkaibigan ng mga taong hindi 
makadios na humahamak sa mga utos ng Dios.  At aking tatanggihan hanggang kamatayan ang mga 
magtatangkang akitin ako o pilitin akong tumalikod sa aking Dios at sa Kanyang kaharian! Iyan ang 
pananampalataya! Iyan ang nag-udyok sa mga saksing ito ng Hebreo 11. 
 
Ito ay nangangahulugan na ang pananampalataya ay mayroong layon.  Hindi tayo maaaring maniwala 
lamang nang walang pinaniniwalaan.  Ginagawa iyan ng masamang sanlibutan sa kanilang mga 
binayarang anunsiyo, mga pelikula, at mga sawikain.  “Maniwala lang,” sabi nito.  Maniwala saan o 
kanino?  Ang pananampalataya ay palaging may layon, ito man ay taong hindi sumasampalataya na nais 
itong isatinig o hindi.  At ang layon ng pananampalataya ng taong nagkasala ay ang tao mismo! 
Maniwala ka sa iyong sarili, sa sarili mong likas na kakayahan, at maisasagawa mo anuman ang gusto 
mo.  Lumuluhod ako sa lipunan at sa anumang iniisip nito.  Kasalungat nito, nalalaman ng 
mananampalataya at inilalagay ang lahat ng kanyang pagtitiwala sa Dios at sa Kanyang Anak na si Jesu 
Cristo.  Ang Dios at ang Kanyang Anak ang mga layon ng pananampalataya nitong makapal na bilang ng 
mga saksi na ibinigay sa atin dito sa Hebreo.  Hebreo 11:6:  “Ang sinumang lumalapit sa kanya ay dapat 
sumampalatayang may Dios at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa 
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kanya.”  Tinanggap ng mga banal na ito ang pangako ng pagdating ng Mesias at nanghawakan sila sa 
pangakong iyan.  Inasahan nila ang Kanyang pagdating.  Kaya ang layon ng pananampalataya ng tunay 
na mananampalataya ay ang Dios at ang Kanyang Anak. 
 
At tayo ay naninindigan.  “Ang pananampalataya ay ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita!”  
Matibay tayong naniniwala sa ating puso na ang Dios ay Dios at Siya ay nakatayo sa ibabaw ng lahat ng 
mga bagay sa Kanyang karingalan at Siya ay naghahari sa mga bansa sa pamamagitan ng Kanyang 
kapangyarihan.  Bagama’t hindi natin ito nakikita ng mata, matibay tayong naniniwala sa ating puso at 
kaluluwa na may mas mabuting bansa kaysa sa sanlibutang ito, iyan ay, ang makalangit.  Sa pag-asa tayo 
ay nakatingin sa lunsod na iyon na ang nagtayo at gumawa ay ang Dios.  Sa matibay na paniniwalang 
iyon tayo ay nabubuhay bilang mga manlalakbay at mga dayuhan sa sanlibutang ito ng kadiliman at 
kasalanan.  Tayo ay lubusang naniniwala na itong sanlibutan ay nahulog sa kasalanan at ang tanging 
paraan upang marating ang lunsod  na iyon ay sa pamamagitan ng krus ng ating Panginoong Jesu Cristo.  
Tayo ang mga mamamayan ng kaharian ng Dios sa sanlibutang ito.  Kinakatawan natin ang Kanyang 
adhikain.  At nalalaman natin at tayo ay nahikayat sa ating mga puso na isang araw si Cristo ay muling 
darating at tatanggapin natin ang ating lugar sa langit.   
 
Ang pananampalataya ay may nilalaman kasi.  Ang nilalaman ng pananampalataya ay ang Salita ng Dios.  
Kung gaano natin nalalaman at nauunawaan ang Kasulatan mas tumitibay ang ating pananampalataya.  
Kapag mas kakaunti ang alam natin, mas mahina ang ating pananampalataya.  At hindi natin dapat 
ipalagay na naabot na natin ang kaalamang iyon at hindi na kailangan pang mag-aral ng Salita ng Dios.  
Ang pananampalataya ay paghikayat na lahat ng nilalaman ng Luma at Bagong Tipan ay totoo at 
matutupad.  Ang pananampalataya ay ang matibay na paniniwala na sinasampalatayanan ko iyan, kahit 
sinuman ang magtangkang itanggi ko iyan.   Paninindigan ko ito sa harap ng mga humahamak sa akin, 
nagpapahirap sa akin, nananakit sa akin, at kahit sa papatay sa akin.  Ang itinuro sa akin ng Salita ng Dios 
ay naging buhay ko! Ang Dios na aking sinasampalatayanan ay ang Dios na nakipagtipan sa akin.  Sinabi 
Niya sa akin kasama ng Kanyang iglesia, “Ako ang iyong Dios, at ikaw ang aking anak na lalaki o babae!”  
Itinali ako ng Dios kasama Niya sa pag-ibig.  Ibinabahagi Niya sa akin ang Kanyang mga pagpapala.  
Nakangiti Siya sa akin sa Kanyang kagandahang-loob. 
 
At dahil nalalaman ko na ako ay nahikayat na ang Dios ay ang makapangyarihan sa lahat, soberanong 
Dios na may hawak sa lahat ng mga bagay sa Kanyang kamay at pinapatnubayan sila upang isagawa ang 
Kanyang kalooban, kung gayon ako ay naninindigan na kung Siya ay para sa akin, walang magiging laban 
sa akin.  Ang pananampalataya ay may nilalaman! Kung ang dakilang Dios ay para sa atin, walang 
magiging laban sa atin.  Ginagawa Niya ang lahat ng mga bagay para sa ikabubuti natin.  Tayo ay 
naninindigan diyan.   
 
Kapag tayo ay kaisa kay Cristo sa pamamagitan ng tunay at buhay na pananampalataya, tayo ay lalakad 
sa pagpapasalamat at pagsunod sa Dios.  Matatakot tayo sa Kanya at tutuparin ang Kanyang mga utos.  
Ang pananampalataya ay hindi ang mismong bunga, syempre; ang bunga ay dumadaloy mula sa 
katotohanang tayo ay inihugpong kay Cristo.  Hindi ang mismong paghuhugpong.  Nagbubunga lamang 
mula sa buhay ni Cristo na dumadaloy sa atin.  Ang bunga ay gawa ng biyaya ng Dios at Espiritu sa atin, 
nagpapabanal sa atin.  Ngunit ang mga may pananampalataya ay nagbubunga ng mabubuting gawa sa 
kanilang mga buhay.  Iyan ang punto ng sitas na nasa harap natin dito sa Hebreo.  Ang mga banal na ito 
ay nagbunga ng mabubuting gawa na naging malinaw na nakita ng lahat.  Ang kanilang 
pananampalataya ay hindi nakatago sa kanilang mga puso.  Ipinahayag nila ito sa harap ng mga tao at 
isinabuhay ito sa harap ng mga tao.  Ito mismo ang dahilan kung bakit inusig sila ng ganoon.  Ito mismo 
ang dahilan kung bakit pinagkalooban sila ng Dios ng katapangan kung saan mayroon dapat kahinaan.  
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Palaging ipapakita ng pananampalataya ang sarili nito sa buhay ng anak ng Dios.  Nakikita ba ang iyong 
pananampalataya?  Nakikita ba ito ng iba?  Kaya mo bang pag-usapan ang tungkol dito?  Ang mga lugar 
ba na pinupuntahan mo at ang mga gawang ginagawa mo ay katunayan ng pananampalataya?  Ang 
pananampalataya ay hindi isang bagay na maaaring itago.  Ni hindi nga maaari.  Sabi ni Jesus:  Ang bawat 
kumikilala sa Akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harapan ng Aking Ama na nasa langit. 
Ngunit sinumang magkaila sa Akin sa harapan ng mga tao, ay ipagkakaila ko rin naman sa harapan ng 
Aking Ama na nasa langit.   
 
Ang hindi itinuturo ng sitas na ito sa atin, gayunman, ay inaasahan tayo ng Dios na lumabas at gumawa 
ng mga dakilang mga gawa ng kabayanihan para kay Cristo.  Inaasahan tayo ng Dios na mamuhay mula 
sa pananampalataya sa pang-araw-araw nating buhay.  Kapag ang sumasampalatayang ina ay 
namumuhay sa kanyang, kung minsan, ay nakakabagot na buhay sa tahanan sa pag-aalaga sa kanyang 
mga anak at asawa, siya ay nabubuhay sa pananampalataya.  Kapag siya ay nasa tahanan nagtuturo sa 
kanyang mga anak habang ang ama ay nagpapakahirap kumita ng ikabubuhay para sa kanyang pamilya, 
siya ay nabubuhay mula sa pananampalataya.  Kapag ang sumasampalatayang ama ay lumabas at 
nagpapagal na mabuti at matapat sa kanyang trabaho upang makapagtustos sa kanyang mga anak, siya 
ay nabubuhay sa pananampalataya.  Kapag siya ay umuwi mula sa kanyang mahirap na trabaho dahil 
walang ibang lugar na nais niyang paroonan, at doon ay ipinagpapatuloy niya ang pagtuturo sa kanyang 
mga anak at inaalalayan ang kanyang asawa, kung gayon siya ay nabubuhay mula sa pananampalataya. 
 
Bakit natin nasasabi ito?  Dahil tinutupad niya ang itinuro ng Dios sa Biblia na gawin niya – ang 
nilalamang layon ng pananampalataya.  Kapag dinadala niya ang kanyang pamilya sa iglesia, madalas na 
pumupunta sa bahay ng Dios, kahit na kung minsan ito ay mahirap o hindi pa nga maginhawa, siya ay 
nabubuhay mula sa pananampalataya.  Bakit?  Dahil tinuturuan siya ng Kasulatan sa pagkatawag na ito.  
Ang nilalamang layon ng pananampalataya ay ang Salita ng Dios, at ito ay nagtuturo sa atin kung ano ang 
paniniwalaan natin at paano natin ito isasabuhay sa ating mga buhay – sa tahanan, iglesia, trabaho, 
paaralan, sa sanlibutang ito.  Ang mga gawa ng pananampalataya ay matatagpuan sa maliliit na bagay na 
ginagawa natin bawat araw ng ating mga buhay – ang mga gawang dumadaloy mula sa ating matibay na 
paniniwala na ang mga ito ang mga bagay na dapat kong gawin alang-alang sa kaharian.  Ang 
pananampalatayang ito ay hindi mapagpasikat, hindi ito pagpapakita o palabas na pagpapanggap natin 
upang makita ng iba.   
 
At ang pananampalatayang ito ay magreresulta ng pagtitiis.  Ang magtiis ay nangangahulugang ang 
kakayahan upang magbata sa ilalim ng isang bagay.  Naalala ko ang isang maliit na puno na nag-ugat sa 
isang parang.  Habang ito’y lumalaki, ang mga ugat nito ay naghuhukay ng malalim sa lupa.  Kapag ang 
hangin ay humihihip sa tapat ng parang, kung minsan ay napakalakas, ang maliit na punong iyon ay 
yumuyuko sa ilalim ng lakas ng hangin.  Subalit hindi ito nabubunot! Gayundin ang mananampalataya.  
Kapag ang mga hangin ng buhay ay humihihip sa atin, kapag nahaharap tayo sa mga kahirapan, hindi 
tayo sumusuko at sinasabing, Hindi ko kaya ito, hindi ko maisabuhay ang aking pananampalataya.  Hindi, 
ang kanyang mga ugat ng pananampalataya ay lumalalim kay Jesu Cristo at yumuyuko siya at 
napagtitiisan ang mga bagyo ng buhay.  Ang mga banal sa sitas na ating pinag-aaralan ay natiis ang 
pinakamabangis na pangyayari sa buhay at sila ay nagpatuloy.  Tayo rin naman ay tinawag sa tahimik, 
matapang na pagtitiis sa iba’t ibang pangyayari sa buhay.  Kaya nating magtiis dahil ang ating mga ugat 
ay hinukay kay Jesu Cristo.  Pinangangalagaan ni Cristo ang Kanyang bayan, at magagawa natin ang lahat 
ng mga bagay sa pamamagitan ni Cristo na nagpapalakas sa atin.  
 
II.  Ang Kaaliwan ng Pananampalataya 
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At doon din natin matatagpuan ang ating kaaliwan – ang kaaliwan ng pananampalataya.  Sa lahat ng 
mga bagay na ito tayo ay sa ating tapat na Tagapagligtas na si Jesu Cristo, na nangangalaga sa atin kaya 
wala ni hibla ng ating buhok ang mahuhulog mula sa ating ulo, kung kaya’t ang lahat ng mga bagay ay 
sunud-sunuran sa ating kaligtasan.  Tayo ay kay Cristo kapwa sa katawan at kaluluwa.  Tayo ay sa Kanya 
sa buhay at sa kamatayan.  Tayo ay sa Kanya.  Walang sinuman ang makakaagaw sa atin mula sa 
Kanyang kamay.  Naniniwala tayo diyan! Alam natin iyan, at tayo ay naniniwala na ito ay totoo.  Dahil 
diyan nakikita natin sa Kanya ang tangi nating kaaliwan sa buhay at sa kamatayan, kahit kapag ang 
kasindak-sindak na mga kalupitan ay sumaatin sa pamamagitan ng mga kamay ng masasamang tao.  
Natamo ni Cristo para sa atin ang tagumpay laban sa ating mga kaaway. 
 
Subalit ang mas mabuti ay, ang mapabilang kay Jesus, tayo ay sa ating buhay na Dios ng langit at lupa.  
Hawak Niya lahat ng mga bagay sa Kanyang mga kamay at pinapatnubayan sila mismo ayon sa Kanyang 
kalooban.  Pangangalagaan Niya tayo, bilang Dios na makapangyarihan sa lahat at matapat na Ama.  
“Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Dios kay Cristo?  Ang kahirapan ba, o ang kapighatian, 
o ang pag-uusig, o ang taggutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak?”  Walang sinuman at 
walang anuman na makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Dios.  Ito ang kapahayagang ginagawa 
natin kasama ng mga banal ng Dios sa Hebreo 11.  Kilala ko ang aking sinampalatayanan, at ako'y lubos 
na naniniwalang maiingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon.  
Magpatuloy nawa tayo sa pananampalatayang iyon! 


