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MGA MENSAHE SA AKLAT NG HEBREO: ANG KADAKILAAN NI KRISTO AT NG KRISTIANISMO

Isang Babala Sa Pagtalikod Sa 
Pananampalataya

“11 Tungkol sa kanya'y marami kaming masasabi, at mahirap 
ipaliwanag, palibhasa'y naging mapurol na kayo sa pakikinig.”

1. ISANG PAGPUNA SA MGA WALANG PAGLAGO
“12 Sapagkat bagaman sa panahong ito'y dapat na kayo'y mga 
guro na, kailangang muling may magturo sa inyo ng mga 
unang simulain ng aral ng Diyos. Kayo'y nangangailangan ng 
gatas, at hindi ng pagkaing matigas.”
 ““at TURUAN silang sundin ang lahat ng mga bagay na 
iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi, 
hanggang sa katapusan ng panahon.”” (MATEO 28:20 ). 
 “Pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain, 
sapagkat hindi pa ninyo kaya ito. Hanggang ngayon ay hindi 
pa ninyo kaya,” (I CORINTO 3:2)
“13 Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa 
salita ng katuwiran palibhasa'y isa siyang sanggol.
14 Ngunit ang pagkaing matigas ay para sa mga nasa hustong 
gulang, na dahil sa pagsasagawa ay nasanay ang kanilang mga 
pandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama.”
 “...mga bata, na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-
dala ng bawat hangin ng aral, sa pamamagitan ng pandaraya 
ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa 
paraang mapandaya.” (EFESO 4:14)

2. ISANG PANAWAGAN SA WALANG PAG-UNLAD
“1 Kaya't iwan na natin ang mga unang simulain ng aral ni 
Cristo, at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan, na huwag nating 
muling ilagay ang saligan ng pagsisisi mula sa mga patay na 
gawa at pananampalataya sa Diyos,
2 ng aral tungkol sa mga bautismo, pagpapatong ng mga 
kamay, muling pagkabuhay ng mga patay, at ng walang 
hanggang paghuhukom.
3 At ating gagawin ito, kung ipahihintulot ng Diyos.”
-- ““Kaya't sabihin mo sa sambahayan ni Israel, Ganito ang 
sabi ng Panginoong Diyos: Magsisi kayo, at kayo'y tumalikod 
sa inyong mga diyus-diyosan; at lumayo kayo sa lahat ninyong 
kasuklamsuklam.” (EZEKIEL 14:6) 
--“Magsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit.”” 
(MATEO 3:2 ) 
-- “Si Aaron at ang kanyang mga anak ay iyong dadalhin sa 
pintuan ng toldang tipanan, at iyong huhugasan sila ng tubig.” 
(EXODO 29:4)
-- “Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng handog na 
sinusunog at ito ay tatanggapin para sa ikatutubos niya.” 
(LEVITICO 1:4)

Mga Tanong   
Para sa Talakayan

1. How does Hebrews 
describe the spiritually 
mature (Heb. 5:14)? Based 
on this criterion, how 
would you know you are 
maturing spiritually? How 
are you doing personally in 
this aspect? 

2. Can a genuine Christian 
lose salvation? Can you give 
just one verse that assures us 
that you cannot?

3. What is one clear proof 
of a genuinely saved 
heart, according to the 
passage (Heb. 6:10)? What 
ministry, whether inside the 
church or outside it, are you 
personally involved in?

4. Request the head of the 
family (or facilitator of 
the group) to pray for each 
one, that their lives will 
each show proof of genuine 
salvation and belonging to 
Christ. Any mistake in this 
area is just too fatal to take 
for granted.



3. ISANG PAALALA SA PELIGRO NG APOSTASIYA
“Sila'y lumabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin; sapagkat kung sila'y kabilang sa atin ay 
magpapatuloy sana silang kasama natin. Ngunit sa paglabas nila ay ginawa nilang maliwanag na 
silang lahat ay hindi kabilang sa atin.” (I JUAN 2:19)
“4 Sapagkat hindi mangyayari na ang mga dating naliwanagan na, at nakalasap ng kaloob ng 
kalangitan, at mga naging kabahagi ng Espiritu Santo,
5 at nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos, at ng mga kapangyarihan ng panahong darating,
6 at pagkatapos ay tumalikod ay muling panumbalikin sa pagsisisi, yamang sa kanilang sarili ay muli 
nilang ipinapako sa krus ang Anak ng Diyos, at itinataas sa kahihiyan.”
“Sapagkat kung sinasadya nating magkasala, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa 
katotohanan, ay wala ng natitira pang alay para sa mga kasalanan,” (HEBREO 10:26)
“Ang napahasik sa mga batuhan ay iyong nakikinig ng salita, at agad niyang tinatanggap ito na may 
kagalakan. Gayunma'y hindi siya nagkaugat kundi sandali lamang tumatagal; at kapag dumating ang 
kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ay kaagad siyang natitisod.” (MATEO 13:20-21)
 “Sapagkat ang lalaking hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang 
asawa, at ang babaing hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. 
Kung hindi, ang inyong mga anak ay magiging marumi, ngunit ngayon sila'y mga banal.” 
(I CORINTO 7:14)
“Ang napahasik sa mga tinikan ay iyong nakikinig ng salita; ngunit ang kabalisahan ng sanlibutan 
at ang daya ng mga kayamanan ay sumasakal sa salita at iyon ay nagiging walang bunga.” (MATEO 
13:22)
“Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap hindi dahil sa nakakita kayo ng mga 
tanda, kundi dahil sa kayo'y kumain ng tinapay, at kayo'y nabusog.” (JUAN 6:26)
“7 Sapagkat ang lupang umiinom ng ulang madalas na pumapatak sa kanya, at tinutubuan ng mga 
halamang angkop doon na dahil sa kanila ito ay binungkal, ay tumatanggap ng pagpapalang mula sa 
Diyos.
8 Subalit kung ito'y tinutubuan ng mga tinik at dawag, ito ay walang kabuluhan at malapit nang 
sumpain, at ang kanyang kahihinatnan ay ang pagkasunog.”

4. ISANG PAGHIHIKAYAT SA MGA TUNAY NA MANANAMPALATAYA
“9 Ngunit, mga minamahal, kami ay lubos na naniniwala sa mga mabubuting bagay tungkol sa inyo, at 
sa mga bagay na may kinalaman sa kaligtasan, bagama't kami ay nagsasalita ng ganito.
10 Sapagkat ang Diyos ay hindi masama; hindi niya kaliligtaan ang inyong gawa at ang pag-ibig na 
inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, gaya ng ginagawa ninyo 
ngayon.
11 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;
12 upang kayo'y huwag maging mga tamad, kundi mga taga-tulad kayo sa kanila na sa pamamagitan ng 
pananampalataya at ng pagtitiis ay nagmamana ng mga pangako.”

Binigyan tayo dito ng may-akda ng.... 
Isang pagpuna sa mga walang paglago...
Isang panawagan sa mga walang pag-unlad...
Isang paalala sa peligro ng apostasiya...
Isang paghihikayat sa mga tunay na mananampalataya.
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by  Dr. Larry P. Pabiona

Have you ever stopped to ask yourself why the 
pandemic started or why this lockdown goes 
on and on? It’s presumptuous to claim to know 
the mind of God. Even more presumptuous 
to say for certain that God “caused” all of 
this. But it is safe to say that if God permitted 
this, He has a reason. A reason that covers 
those who do not belong to him. And a reason 
relating to his very own children.

If you are reading this you are most likely a 
believer in Christ. What could be one possible 
reason God allowed all of this to affect His 

With the addition of BPI we have completed 
the list of your most requested channels for 
giving your offerings. When the lockdown 
started six months ago, many of you gave 
me a wish list of banks and other channels 
(GCash, PayMaya). All I did was give this to 
our hardworking Admin and Finance team 
headed by Aleks Tan. Praise God they got the 
job done! 

Now there are still some of you hesitant to try 
these electronic channels. We understand. 

A month ago I expressed the wish that our 
Communion today would be live at GCF.  
It still isn’t the time. The President extended 
GCQ till the end of October, so we moved 
the target date to reopen the church (at 10% 
of seating capacity as allowed for GCQ) to 
October 25, because of the strong possibility 

children? I’ll propose one: God wants believers 
to awaken to their responsibility of telling 
people the Good News! Why am I so sure? 
Because every believer has been commissioned, 
and there are no exceptions (Matthew 28:18-
20).  And sadly we must admit that the church 
globally has been sleeping on the job. Many 
churches and small groups have become so 
good at fellowship but have forgotten the 
urgency of evangelism. So here is the wakeup 
call: speak about Christ and His salvation 
without shame or apology to others. Time is 
running out. For all of us. 

There is a locked offering box near the lobby 
guard that is sealed and opened periodically 
while witnessed and under CCTV. So if you 
choose to drop your offering there, it is safe. 
Again, thank you for your love for God and 
His ministry. 

At a time when many people and businesses 
are struggling, it is so encouraging to see   
that your continuing offering is proof of   
your faith in God’s provision and care for 
you personally.

of MGCQ by November 1. We initially 
thought October 1 would be already be 
MGCQ, but since this was moved to 
November, the scheduled reopening was 
shifted accordingly. Please continue to pray 
with us for wisdom about God's timing 
for reopening.

HAVE YOU AWAKENED TO THE WAKEUP CALL?

THANK YOU FOR YOUR LOVE FOR GOD AND HIS MINISTRY

NOT YET BUT NEARLY THERE 
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PAGSAMBA SA PAGBIBIGAY
Upang makapagbigay sa mga panahong ito, maaaring gawin ang anuman sa sumusunod:

BANK DEPOSIT O TRANSFER
Account Name: Greenhills Christian Fellowship, Inc.

• BDO (BDO Corporate Center Branch) 
Savings Account 000661590216

• China Bank (Ortigas ADB Branch) 
Savings Account 1112-02006218

• UnionBank (UB Plaza Branch) 
Checking Account 0005-9001-0426

• Robinsons Bank (Main Office Branch) 
Savings Account 1000-3010-0017-355

• Bank of the Philippine Islands (BPI)
Ortigas Emerald Branch
Peso Savings Account 
Account name:  Greenhills Christian Fellowship, Inc.
Account No.: 9823 0217 01

CREDIT/DEBIT CARD THROUGH PAYPAL
Pumunta sa www.gcf.org.ph/give para sa detalye.

Mangyaring mag-email ng kopya ng inyong transaction document sa finance@gcf.org.ph 
upang ma-record ang inyong pagbibigay at makapaghanda ng resibo.

COVID-19 EMERGENCY RESPONSE EFFORTS
Maaari ninyo ring italaga ang inyong pagbibigay sa ating relief efforts para sa mga 
frontliners at iba pang lubhang naaapektuhan ng krisis. Ilagay lamang sa subject ng 
inyong email ang "For COVID-19 fund" 

MGA ANUNSIYO
ELECTION OF CHURCH LEADERS 
Oktubre 4 (Linggo), Para sa karagdagang impormasyon magtungo sa election.gcf.org.ph o 
mag-email sa election@gcf.org.ph para sa mga katanungan
BELONGING (Midweek Series): Listening As A Gift 
Oktubre 7 (Miyerkules), 6:30 n.g. sa GCF Facebook Page
REMINDERS OF GOD'S CARE AND FAITHFULNESS
Tuwing Lunes at Biyernes, 7:00 n.g. sa GCF Facebook Page
LIVEstream (Youth LIVE Worship) 
Tuwing Sabado, 5:00 n.h. sa youtube.com/user/gcfyouthlive
KIDS' L.I.F.E. ONLINE SUNDAY SCHOOL
Tuwing Linggo, 1:00 n.h. sa Facebook sa @GCFKidsLIFE
THE GCF FAMILY’S HOUR OF PRAYER
8:00 n.g. hanggang 9 n.g. sa Zoom
OPEN HEARTS GROWTH GROUP
Tuwing Biyernes, 8:00 n.g., sa Zoom, GG leaders Elder Sherwin at Margie Chua
GCF SMALL GROUP TRAINING AND PRECEPT PHILIPPINES
An Inductive Bible Study on Mark 7-13
October 11 (Linggo), 8:30 hanggang 9:30 n.u. sa Zoom, makipag-ugnay kay Marj: 0917-779-1549

• GCash (L) and PayMaya (R)  
(i-scan ang QR code sa ibaba)

• Metrobank (Ortigas Sapphire Branch) 
Savings Account 629-3-62919733-9


