
9:00 A.M. Service AGPRF 2 June 2013

Psalter #s

< 129 . all

< 92 . . 1,5,6,8

< 58 . . all

< 183 . all

Read . . . . Mga Hebreo 6

Text . . . . . Mga Hebreo  6:19-20

“Ang Tiyak na Angkla ng Ating mga Kaluluwa”

I.  Ang pagkakakilanlan Nito

II.  Ang Katatagan Nito

III. Kaaliwan Nito

Which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which
entereth into that within the veil; whither the forerunner is for us entered, even Jesus,
made an high priest for ever after the order of Melchisedec.

Taglay natin ito bilang isang tiyak at matibay na angkla ng kaluluwa, isang pag-asa na
pumapasok sa loob ng santuwaryo, sa kabila ng tabing, na doo'y naunang pumasok
para sa atin si Jesus, na naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa
pagkapari ni Melquizedek. 

I. Panimula

A. The truth of Christ’s bodily ascension into heaven is in many places in the book of Hebrews with

much application to daily life.  That is true of our text.

Ang katotohanan sa pag-akyat ng katawan ni Cristo sa langit ay matatagpuan sa maraming mga

sitas sa aklat ng Mga Hebreo kasama ng mga pagsasagawa nito sa pang araw-araw na buhay. 

Ganito rin sa ating teksto.

1. Our text follows the thought of vs 11-12:  “And  we desire that every one of you do shew the

same diligence to the full assurance of hope unto the end: that ye be not slothful, but followers of

them who thru faith and patience inherit the promises.”

Kasunod sa mga nasa talatang 11-12: “At nais namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng

gayunding sigasig upang inyong malaman ang ganap na katiyakan ng  pag-asa hanggang sa

katapusan; upang kayo'y huwag maging mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa kanila na sa

pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagmamana ng mga pangako.”

a. Our calling in life is not to become weary in well-doing, especially in times of adversity.

Ang ating pagkatawag sa buhay ay hindi upang mabigatan, lalo na sa mga panahon ng

paghihirap.

b. Our duty is to be diligent spiritually in full assurance of the hope before us.  

Tungkulin natin na maging masipag sa espiritual na may lubos na katiyakan sa pag-asa na

nasa harap natin.

c. W e must fulfill that duty in the way of being faithful followers of the examples before us in

Hebrews 11.

Dapat nating tuparin ang tungkulin sa paraan ng pagiging tapat na mga tagasunod sa mga

halimbawa na nasa harap natin sa Mga Hebreo 11.

2. Does that mean that the fulfilment of that calling will be easy? 

Ibig bang sabihin, ang katuparan sa pagkatawag na ito ay madali?

a.  Just as it was very difficult for Abraham, Gideon, David, and many others, so it will also be

difficult for us today.

Gaya sa naging mahirap ito kina Abraham, Gideon, David, at marami pang iba, ganito rin ito

kahirap sa ating panahon ngayon.

b. The difficulty is the result of many temptations in the world and our own weaknesses.

Ang kahirapan ay resulta ng maraming mga tukso sa lupa at ating mga kahinaan.

B. Understanding in mercy the difficulty of the fulfilment of our duty to be diligent and faithful, the Lord

gives us encouragement upon which to lay hold.

Unawain ang kahabagan sa kahirapan ng katuparan ng ating tungkulin na maging masipag at

tapat, binibigyan tayo ng Panginoon ng lakas ng loob na manghawakan para dito.

1. That upon which we lay hold is our hope, which is the anchor of our souls.



Na kung saan dito natin inilalagay ang ating pag-asa, na siyang angkla ng ating mga kaluluwa.

2. That hope is a sure and steadfast anchor because Christ has ascended up into heaven.

Ang pag-asang ito ay tiyak at matatag na angkla dahil si Cristo ay umakyat na sa langit.

3. This hope keeps us patient in adversity, peaceful in the midst of upheaval, holy in the midst of

increasing ungodliness in the world, and watchful for the final coming of the promise!

Ang pag-asang ito ang nag-iingat sa atin na magtiyaga sa kahirapan, maging payapa sa gitna

ng malakas na silakbo, kabanalan sa gitna ng tumataas na di maka-dios na sanlibutan, at

mapagbantay sa huling pagdating ng pangako!

 

Ang Tiyak na Angkla ng Ating mga Kaluluwa

II.  Ang pagkakakilanlan Nito

A. The anchor of our souls according to vs 18 is “the hope set before us”

Ang Angkla ng ating mga kaluluwa ayon sa talatang 18 ay “ang pag-asa na nasa harap natin.”

1. The text compares the soul of the saint to a ship outside a harbor.

Inihahambing sa teksto ang kaluluwa ng isang banal sa isang barko sa labas ng piyer.

a. The harbor itself is a very beautiful place.

Ang piyer mismo ay isang napakagandang lugar. 

(1) The harbor provides safety from the mighty seas.

Ang piyer ay nagbibigay ng kaligtasan mula sa malakas na karagatan.

(2) In the harbor is a place of rest, delight, and refreshment.

Sa piyer ay may lugar ng kapahingahan, kasiyanan, at masarap na pakiramdam.

(3) This harbor is the final and permanent destination of the ship.

Ang piyer na ito ang huli at permanenteng kalalagyan ng barko.

b. However, the ship is not there yet.

Gayonman, ang barko ay wala pa rito.

(1) The ship is quite close to the harbor, and the map shows to the sailors that the harbor is

near.

Ang barko ay malapit na sa piyer, at ipinapakita ng mapa sa mga mandaragat na ang

piyer ay malapit na.

(2) Nevertheless, the ship is outside the harbor, far away.

Pero gayonman, ang barko ay wala sa piyer, at malayo pa.

(3) The stormy seas and the outflowing tides try to drag the ship away from the harbor.

Ang maalon na karagatan at ang mataas na alon ang humihila sa barko papalayo sa piyer

c. The sailors on the ship should not fear because it has a special anchor.

Ang mga mandaragat sa barko ay hindi natatakot dahil ito ay may espesyal na angkla.

(1) An anchor is used to keep a ship from drifting away or to keep it from running aground in

shallow water.

Ang angkla na ginagamit para mapanatili ang barko mula sa paglayo o panatilihin ito sa

pag-alis mula sa mababaw na tubig.

(2) This particular anchor of the text is a very unique anchor.

Ang angkla na ito sa teksto ay kakaibang angkla.

(a) Usually, captains of ships had the anchors cast in order to keep a ship in a harbor

which had arrived so that the ship would not be dragged out to sea by the tidal waters.

Madalas, ang mga kapitan sa barko ay may mga angkla na ginagamit para mapanatili

ang barko sa piyer na sumadsad para hindi mahila ang barko sa dagat ng malalakas

na alon.

(b) In our text, the anchor is cast into the harbor of rest while the ship is still out at sea;

and, the ship is joined to the anchor in the harbor.

Sa ating teksto, ang angkla ay nakahinto sa piyer habang ang barko ay nasa dagat pa;

at ang barko ay nakakabit sa angkla na nasa piyer.

(3) And as time goes on, 2 things happen.

At habang tumatagal, dalawang bagay ang nangyayari.

(a) The ship and anchor are never separated even through terrible storms.

Ang barko at ang angkla ay hindi nagkahiwalay kahit malakas pa ang bagyo.

(b) The distance between the ship and the anchor becomes smaller as the ship is drawn

little by little into the harbor.

Ang pagitan ng barko at ng angkla ay maliit na lang habang lumalapit ang barko ng

paunti-unti sa piyer.

2. How does the picture of text apply to us?

Paano maisasagawa sa atin ang paglalarawan sa teksto?

a.  The ship is a picture of our souls in the stormy seas of life.

Ang barko ay larawan ng ating mga kaluluwa sa maunos na karagatan ng buhay.



b. Our souls are heading for the harbor of heaven.

Ang ating mga kaluluwa ay patungo sa piyer ng kalangitan.

(1) They are not steered to that harbor by us, but by the Captain, our Lord, W ho works faith in

us by His grace and Holy Spirit.

Hindi tayo ang pumipihit sa piyer na ito, kundi ang Kapitan, ang ating Panginoon, na

Siyang gumagawa ng pananampalataya sa atin sa pamamagitan ng Kanyang biyaya at

Espiritu Santo.

(2) Our souls are not swept forward to heaven on our own power, but the sails of our souls

are filled with the W ind of Christ, His Spirit.

Ang ating mga kaluluwa ay hindi napupunta sa langit sa sarili nating lakas, kundi

naglalayag ang ating mga kaluluwa na puspos ng Hangin ni Cristo, na Kanyang Espiritu.

(3) At the appointed time, we shall arrive through our life and then through death in the harbor

of heaven.

Sa takdang oras, tayo ay maihahatid dito sa pamamagitan ng ating buhay at pagkatapos

ng kamatayan sa piyer ng langit. 

c. Until that time, we have the anchor of our hope.

Hanggang sa oras na iyon, tayo ay may angkla ng pag-asa.

(1) Our anchor has been cast into heaven before God’s throne.

Ang ating angkla ay nakasabit sa langit sa harap ng trono ng Dios.

(2) That anchor connects and secures us already to our heavenly hope at the throne of God,

His mercy seat.

Ang angkla na ito ay nakaugnay at tiyak para sa atin sa maka-langit na pag-asa sa trono

ng Dios, sa Kanyang trono ng kahabagan.

(3) Although we must pass yet through storms in life, our souls shall be preserved by this

hope unto the day when we shall arrive in the harbor of rest.

Kahit pa kailangan tayong dumaan muna sa mga bagyo ng buhay, ang ating mga

kaluluwa ay iniingatan sa pamamagitan ng pag-asang ito hanggang sa araw na kapag

ating narating na ang piyer ng kapahingahan.

B. The hope which is the anchor of our souls is our ascended forerunner, Jesus.

Ang pag-asa na angkla ng ating kaluluwa ay ang Jesus na naunang umakyat.

1. The Lord describes our hope as not something we do, but what it is.

Inilarawan ng Panginoon ang ating pag-asa na hindi natin gawa, kundi kung ano ito.

a. “Hope” is sometimes described as our activity of hoping.

Ang “pag-asa” ay bagay na inilarawan bilang ating gawaing inaasahan.

b. However, here in our text, hope is described as the object of our hope. 

Gayonman, sa ating teksto, ang pag-asa ay inilarawan na pakay ng ating pag-asa.

(1) It is that solid anchor outside of us, whose metal has been temprd in a divine furnace, and

which is anchored on the shore of heaven.

Ito ang matibay na angkla na hindi mula sa atin, na ang bakal ay yari sa kabanalan, at

naka-angkla sa daungan ng langit.

(2) That anchor is real and right now it is in heaven.

Ang angkla ay totoo at nasa langit ito ngayon.

(a) This teaches us that our salvation is secure.

Itinuturo nito sa atin na tiyak ang ating kaligtasan.

(b) Our safe arrival in the harbor of heaven is a sure promise.

Ang ating ligtas na pagdating sa piyer ng kalangitan ay isang tiyak na pangako.

2. W hat then exactly is this anchor-hope?  Jesus, the forerunner, our HP, W ho has entered within

the veil for us, is our anchor-hope!

Ano nga itong angkla ng pag-asa?  Si Jesus, ang nauna, ang ating Punong Pari, na Siyang

pumasok sa tabing para sa atin, ang ating angkla ng pag-asa!

a. W hat Jesus did when He ascended into heaven was pictured in the O.T. by the high priest.

Ang ginawa ni Jesus nang Siya ay umakyat sa langit ay larawan sa Lumang Tipan sa 

pamamagitan ng punong pari.

(1) Once a year the high priest went into the temple, and went briefly behind the veil of the

Most Holy Place.

Minsan sa isang taon, nagpupunta dito ang punong pari sa templo, at sandaling nasa

loob ng tabing ng Kabanal-banalang Dako.

(2) There, the high priest sprinkled the blood of atonement upon the mercy seat, which was

on the lid of the ark of the covenant.

Dito, ang punong pari ay nagwiwisik ng dugo ng katubusan sa trono ng kahabagan, na

nasa arko ng tipan.



(3) This ceremony pictured the full atonement for the sins of Israel and the life of living with

God in glory.

Ang seremonya na ito ay larawan ng buong kabayaran para sa mga kasalanan ng Israel

at buhay na kasama ng Dios sa kaluwalhatian.

b. However, Jesus, our only High Priest, went inside the veil, into the Most Holy Place.

Gayonman, si Jesus na ating nag-iisang Punong Pari, ay nagpunta sa loob ng tabing, sa

pinakaloob ng Kabanal-banalang Dako.

(1) He has ascended upon into heaven.

Siya ay umakyat na sa langit.

(2) He came as the one who died for us and arose again on the 3  day.rd

Dumating Siya na gaya sa namatay para sa atin at nagbangong muli sa ikatlong araw.

(3) He stood in the presence of God in heaven in everlasting life and peace.

Tumayo Siya sa presensya ng Dios sa kalangitan sa walang hanggang buhay at

kapayapaan.

c. W hat makes Christ’s going before us (“forerunning”) an anchor is the fact that Christ does

not come back from His place in heaven.

Ang pagpunta doon ni Cristo para sa atin (“nauna”)na isang angkla bilang katunayan na si

Cristo ay hindi nagbabalik mula sa Kanyang kinalalagyan sa langit.

(1) He entered the Most Holy Place of heaven and is in the presence of God to stay.

Pumasok Siya sa Kabanal-banalang Dako ng langit at nasa presensya ng Dios para

manatili.

(2) Christ will not leave His glory, but remains in that glory forever.

Hindi iiwan ni Cristo ang Kanyang kaluwalhatian, kundi nananatili iyan sa kaluwalhatian

magpakailanman.

d. To that anchor, we are joined forever.

Tayo ay nakaugnay magpakailanman sa angklang iyan.

(1) W e are joined by His Holy Spirit W ho has regenerated us and given us faith in Jesus

Christ.

Tayo ay iniugnay ng Kanyang Espiritu Santo na Siyang bumuhay sa atin at nagbigay sa

atin ng pananampalataya kay Jesu Cristo.

(2) He through the gifts of faith and life in Christ is that unbreakable bond between us and the

Anchor of our souls.

Siya sa pamamagitan ng mga kaloob na pananampalataya at buhay kay Cristo ang di-

mababali na bigkis sa atin at ng Angkla ng ating mga kaluluwa.

(a) The chain between the ship of our souls and the Anchor cannot be broken.

Ang kadena sa pagitan ng barko at ng ating mga kaluluwa at ng Angkla ay hindi

masisira.

(b) Christ, our Anchor, pulls us closer and closer to Him in the harbor of heaven.

Si Cristo na ating Angkla, ang humihila sa atin na mas mapalapit sa Kanya sa piyer ng

kalangitan.

(c) He preserves us through the stormy seas of life until finally we arrive in glory.

Pinapanatili Niya tayo sa pamamagitan ng malaunos na karagatan ng buhay

hanggang sa marating natin ang kaluwalhatian.

(3) He guides us to the harbor of heaven in the way of faith, of trusting in Him, of obeying His

W ord, and of repentance from our sins.

Ginagabayan Niya tayo sa piyer ng langit sa daan ng pananampalataya, ng pagtitiwala sa

Kanya, ng pagsunod sa Kanyang Salita, at ng pagsisisi mula sa ating mga kasalanan.

III.  Ang Katatagan Nito

A. That hope is sure and steadfast.

Ang pag-asang iyan ay tiyak at matatag.

1. W ith that bold statement, we see a contrast between our hope and the false hopes today.

Na may buong katapangan, ating makikita sa pahayag ang paghahambing sa pagitan ng ating    

                pag-asa at ng bulaang pag-asa ngayon.

a. There are the false hopes of the religions of the world.

Nariyan ang mga bulaang pag-asa ng mga relihiyon ng sanlibutan.

b. Then, there are the false hopes of Arminianism and of the false doctrines that say that Christ

will have a 1,000 year, earthly kingdom.

Nariyan din ang mga bulaang pag-asa ng Arminianismo at ang mga bulaang aral na

nagsasabi na si Cristo maghahari ng sanlibong taon sa lupa.

c. As long as the hope of a man is anchored to his own soul and his own ideas, he is a ship

without a captain, a rudder, and an anchor, and a ship that is driven by the wild seas to

destruction on the dangerous rocks of false doctrine.



Habang ang pag-asa ng tao ay naka-angkla sa sarili niyang kaluluwa, at sa sarili niyang mga

inaakala, siya ay barko na walang kapitan, isang angkla, at isang barko na inaanod lang ng

kagaratan patungo sa pagkawasak sa mapanganib na batuhan ng bulaang aral.

2. Nothing is more sure and steadfast than our hope in Jesus Christ.

W ala nang mas tiyak pa at matatag kaysa sa ating pag-asa na na kay Jesu Cristo.

a. This is the Christ of the Scriptures. He is the only begotten Son of the Living God.

Ito ang Cristo ng Kasulatan.  Siya ang nag-iisang bugtong na Anak ng Dios na Buhay.

(1) He is man and God.

Siya ay Tao at Dios.

(2) He does all things according to the counsel of the will of God.

Ginagawa Niya ang lahat ng mga bagay ayon sa panukala ng kalooban ng Dios.

(3) This is the Christ W ho is anointed with Holy Spirit without measure and can do the will of

God perfectly.

Ito ang Cristo na Siyang pinahiran kasama ng Espiritu Santo na hindi masusukat at

magagawa ng ganap ang kalooban ng Dios.

b. Now, He is at the Father’s Right Hand.

Ngayon, Siya ay nasa Kanang Kamay ng Kanyang Ama.

(1) He has all power and sovereignty to direct all things, including the redemption of the

church.

Nasa Kanya ang buong kapangyarihan at soberano Niyang ginagabayan ang lahat ng

mga bagay, kasama na ang pagtubos sa iglesia.

(2) Since our Anchor is sovereign, how much more sure of a hope can you have?

Dahil ang ating Angkla ay soberano, gaano natin natitiyak ang isang pag-asa na meron

tayo?

(a) Our hope governs and controls all things in the creation and history.

Ang ating pag-asa ang namamahala at may kontrol sa lahat ng mga bagay sa nilikha

at kasaysayan.

(b) He directs all things for the goal of the last day.

Kanyang ginagabayan ang lahat ng mga bagay para sa layunin sa huling araw.

(c) Nothing happens by chance, but solely by the control and government of Christ.

W alang nangyayari na nagkataon lang, kundi sa kontrol at pamamahala lamang ni

Cristo.

(d) He blesses the His people daily.

Pinagpapala Niya ang Kanyang bayan sa bawat araw.

(3) Since we are united to that Anchor by the Holy Spirit, is certainly true that nothing can

separate us from Him, not even the typhoons, gales, surging tides, and tidal waves of life.

Dahil tayo ay kaisa sa Angkla na ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nakakatiyak na

totoo na walang makakapaghiwalay sa atin mula sa Kanya, hindi kahit man ang mga

bagyo, unos, at malakas na alon ng buhay.  

B. This anchor is steadfast and sure because Jesus was “made a high priest forever after the order

of Melchizedec.”

Ang angkla na ito ay matatag at tiyak dahil si Jesus ay “naging pinakapunong pari

magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melquizedek.” 

1. Jesus was made the high priest.

Si Jesus ay ginawang Punong Pari.

a.  He did not become this when He ascended into heaven.

Hindi Siya naging ganito nang Siya ay umakyat sa langit.

b. Jesus became our High Priest when He came into our flesh and was anointed with the Spirit

in the Jordan River at His baptism.

Si Jesus ay naging Punong Pari natin nang Siya ay sumaatin sa laman at pinahiran ng

Espiritu sa Ilog ng Jordan sa Kanyang bautismo.

(1) He was appointed by God to do the work of atonement and intercession for His people.

Siya ay itinalaga ng Dios na gawin ang pagtutubos at namamagitan para sa Kanyang

bayan.

(2) He was ordained by God to establish our salvation in His perfect sacrifice.

Itinalaga Siya ng Dios na itatag ang ating kaligtasan sa Kanyang ganap na pagtitiis.

2. This work of High Priest, Jesus fulfilled.

Ang gawang ito ng Punong Pari, ay isinakatuparan ni Jesus.

a. He went to the cross of Calvary and there sacrificed Himself for our atonement.

Nanggaling Siya sa krus ng Kalbaryo at dito ibinigay ang Sarili para sa ating katubusan.

b. He paid for all of our sins, He earned our righteousness before God, He suffered all of the



punishment of God for our sins, and earned for us eternal life.

Binayaran Niya ang lahat nating mga kasalanan, tinamo Niya ang katuwiran sa harap ng

Dios, nagdusa Siya sa buong kaparusahan ng Dios para sa ating mga kasalanan, tinamo

Niya ang buhay na walang hanggan para sa atin.

c. By His perfect obedience, Christ earned for us a permanent place in heaven.

Sa pamamagitan ng Kanyang ganap na pagsunod, tinamo ni Cristo para sa atin ang

permanenteng lugar sa langit.

3. W e know that is true because Jesus was made a High Priest after the order of Melchizedec.

Nalalaman natin na iyan ay totoo dahil ginawang Punong Pari si Jesus ayon sa pagkapari ni

Melchizedec.

a. Melchizedec was a priest of the Most High God and King in Salem in the days of Abraham.

Si Melchizedec ay pari na Katataas-taasan sa Dios at Hari ng Salem sa mga araw ni

Abraham.

(1) He appears in the Bible as someone without beginning of days or end of life.

Siya ay napakita sa Biblia na walang pasimula at katapusan sa kanyang buhay.

(2) This was a picture of Christ, who is our eternal High Priest because He is both Son of

God and the Son of man.

Ito ay larawan ni Cristo, na ating walang hanggang Punong Pari dahil Siya ay kapwa Anak

ng Dios at Anak ng tao.

b. As a result, Christ an everlasting High Priest. 

Ang resulta, si Cristo ang walang hanggang Punong Pari.

(1) Nobody needs to follow Him to finish His work because His work was finished.

W alang dapat sumunod pa sa Kanya para tapusin ang Kanyang gawa dahil natapos na

ang gawain Niya.

(2) He will never die and arise again, but He is now at God’s right hand in glory.

Hindi na Siya mamamatay at babangon muli, kundi Siya ngayon ay nasa kanang kamay

na ng Dios sa kaluwalhatian.

c. Since Christ has earned all of our salvation by His death and now has gone before us into

everlasting glory at God’s right hand, He has anchored us to our heavenly salvation.

Dahil tinamo na ni Cristo ang buong kaligtasan sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at

ngayon ay nasa walang hanggang kaluwalhatian na sa kanang kamay ng Dios, Inangkla Niya

sa atin ang maka-langit na kaligtasan.

(1) Christ does not return from that glory.

Si Cristo ay hindi na magbabalik sa kaluwahatiang iyan.

(2) Instead, Christ is drawing you to where He is permnanetly anchored in the presence of

God now.

Sa halip, inilalapit ka ni Cristo kung saan Siya naroroon na permanenteng naka-angkla sa

presensya ngayon ng Dios.

IV.  Ang Kaaliwan Nito

A.  The strong consolation of our hope-anchor lies in the truth of what Jesus did “for us.”

 Ang malakas na kaaliwan ng ating angkla ng pag-asa ay nananatili sa katotohanan kung ano ang

ginawa ni Jesus “para sa atin.”

1. He took our place on the cross.

Kinuha Niya ang ating kalagayan sa krus.

a. He took upon Himself all the weight of our sins.

Pinasan Niya ang bigat ng ating mga kasalanan.

b. By His sacrifice, He took away all our sins.

Sa pamamagitan ng Kanyang pagtitiis, kinuha Niya ang lahat nating mga kasalanan.

(1) He removed the debt of our sin.

Inalis Niya ang utang ng ating kasalanan.

(2) He suffered and took away all of the hell that we should have died.

Nagdusa at inalis Niya ang impierno na dapat nating ikamatay.

(3) He earned for us everlasting righteousness with God.

Tinamo Niya para sa atin ang walang hanggang katuwiran ng Dios.

c. Because of that righteousness, God has declared us to be righteous in His sight.

Dahil sa katuwiran na iyan, ipinahayag ng Dios sa atin na maging matuwid sa Kanyang

paningin.

(1) By our justification, we have the right to live with God in heaven.

Dahil sa ating pagpapawalang-sala, tayo ay may karapatan na mabuhay kasama ang

Dios sa langit.

(2) By our justification, we have inherited a place in heaven with Christ.

Dahil sa ating pagpapawalang-sala, minana natin ang isang lugar sa langit kasama ni



Cristo.

2. Christ not only earned for us our place in heaven on the cross, Christ now has run ahead of us

into heaven to establish our place there.

Hindi lang tinamo ni Cristo para sa atin ang lugar sa langit sa krus, si Cristo din ay naunang

tumakbo na sa atin sa langit para itatag ang ating lugar doon.

a. Remember, Christ is our forerunner.  He has gone to a place where we must follow.

Tandaan mo, si Cristo ang nauna sa atin.  Siya ay nagpunta sa isang lugar kung saan tayo

ay susunod.

b. Christ has run ahead of us into our glorious inheritance of heaven.

Si Cristo ang nauna sa atin tungo sa ating kaluwalhatian na minana sa langit.

(1) He has gone to the life of perfect glory with the Father.

Siya ay nagtungo sa buhay na ganap ang kaluwalhatian kasama ng Ama.

(2) He has the life where there is no more sin, death, suffering, sorrow, pain, and hunger.

Siya ay may buhay kung saan walang pagkakasala, kamatayan, pagdurusa, paghihirap,

sakit, at gutom.

c. Because He has gone there, we must soon follow Him to that same place.

Dahil Siya ay narito na, tayo ay malapit nang sumunod sa Kanya sa lugar din na iyon.

(1) Soon, our souls must arrive in the harbor of rest.

Hindi magtatagal, darating doon ang ating kaluluwa sa piyer ng kapahingahan.

(2) Soon, we must pass through death into harbor where many other souls of the saints have

arrived and are enjoying peace with God.

Hindi magtatagal, dadaan tayo sa kamatayan tungo sa piyer kung saan maraming mga

kaluluwa ng mga banal ang darating at naliligayahan sa kapayapaang kasama ang Dios.

3. W e know that Jesus did that for us because our names are written upon His heart and upon His

shoulders.

Nalalaman natin ang ginawa ni Jesus para sa atin, dahil ang ating mga pangalan ay nakasulat

na sa Kanyang puso at sa Kanyang mga balikat.

a. For all those whom the Father gave to Him, Christ has run ahead into heaven, and now

serves as Anchor to their souls.

Dahil silang mga ibinigay sa Kanya ng Ama, Siya ay nauna sa langit, at ngayon ay

nagsisilbing Angkla ng kanilang mga kaluluwa.

b. Now by the Spirit we are joined to that hope of our Anchor.

Ngayon, sa pamamagitan ng Espiritu, tayo ay isinama sa pag-asang ito ng ating Angkla. 

(1) How do you know that you are joined to the Anchor?  By believing.

Paano mo malalaman na ikaw ay nakaugnay sa Angkla?  Sa pamamagitan ng

pagsampalataya.

(2) Repentance and believing are evidence of the presence of the grace of Christ and His

Spirit serving as the anchor of your soul.

Ang pagsisisi at pananampalataya ay katunayan ng presensya ng biyaya ni Cristo at ng

Kanyang Espiritu na nagsisilbi bilang angkla sa iyong kaluluwa.

B. This is the anchor-hope that God in His mercy has given us for this present life.

Ito ang angkla ng pag-asa na ibinigay sa atin ng Dios sa Kanyang kahabagan para sa

kasalukuyang buhay na ito.

1. For our earthly bodies, there is no such hope.

Dahil sa ating katawang lupa, walang pag-asa para dito. 

a. All that is earthly must pass away.

Lahat ng panlupa ay lilipas.

(1) This body of death must pass away and be sown in the grave in preparation for the final

resurrection.

Ang katawang ito ng kamatayan ay lilipas at itatanim sa libingan sa paghahanda para sa

huling pagkabuhay na muli.

(2) All our family relationships in this life must be severed and finished.

Ang lahat ng ating kaugnayan sa pamilya sa buhay na ito ay matatapos.

b. This is necessary because we are strangers and pilgrims in the earth now, just passing

through.  

Kinakailangan ito dahil tayo ay mga dayuhan at manlalakbay sa lupa ngayon, na dumadaan

lang.

(1) Our citizenship is in heaven where our King sits enthroned in majesty.

Ang ating pagka-mamamayan ay sa langit kung saan nakaupo ang ating Hari na

kamahalan.

(2) Our eternal home and harbor is in heaven, not here.

Ang ating walang hanggang tahanan at piyer ay sa langit, at hindi dito.



2. During our voyage through the stormy seas of death and misery, we have a soul-anchor in

Christ.

Habang naglalakbay tayo sa pamamagitan ng maunos na karagatan ng kamatayan at

kahirapan, tayo ay may angkla sa ating kaluluwa kay Cristo.

a. He will hold us through life and also through death.

Hahawakan Niya tayo sa pamamagitan ng buhay at sa pamamagitan din ng kamatayan.

(1) No wave or wind will break us away from our Anchor-Hope.

W alang alon o hangin ang wawasak sa atin mula sa ating Angkla ng Pag-asa.

(2) The course of our voyage has been determined by Christ and is governed by Christ, so

that our voyage shall surely end when we arrive in the harbor of peace.

Ang patutunguhan ng ating paglalakbay ay kinilala na ni Cristo at pinamahalaan na ni

Cristo, para ang ating paglalakbay ay may katiyakan sa huli kapag narating na natin ang

piyer ng kapayapaan.

b. That is necessary because we belong unto Him and we belong with Him in heaven.

Iyan ay kinakailangan dahil tayo ay kabilang sa Kanya at kabilang tayo na kasama Niya sa

langit.

(1) In time of trouble, remember Him W ho is the anchor of your soul for comfort.

Sa panahon ng kaguluhan, alalahanin mo Siya na Siyang angkla ng iyong kaluluwa para

sa kaginhawahan.

(2) Believe in Him W ho is the anchor of your soul, your Lord Jesus Christ, made an high

priest after the order of Melchizedec who has entered permanently into the glory of

heaven.

Sumampalataya ka sa Kanya na Siyang angkla ng iyong kaluluwa, ang iyong Panginoong

Jesu Cristo, na ginawang punong pari ayon kay Melchizedec na pumasok sa

kaluwalhatian ng langit ng permanente.

(3) Do you believe in this hope?  You must.

Sumasampalataya ka ba sa pag-asang ito?  Dapat lang. AMEN
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