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PANIMULA
Ang mensahe ng aklat na ito ay bagay na bagay sa ating panahon ngayon, 
sapagkat marami pa rin ang nasa ating kalagitnaan na naninimbang pa 
rin kung sila ay lubos na bang magtatalaga ng kanilang sarili kay Kristo. 
Marami sa atin ang tumanggap na sa Panginoon ngunit palagi pa ring 
natutukso na bumalik sa kanilang kinalakihan na relihiyon, o makamundong 
pamumuhay.

Makikita natin dito na ang ating Panginoong Hesu Kristo ay HIGIT NA 
DAKILANG PARI, ng isang HIGIT NA DAKILANG PANGAKO

HIGIT NA DAKILANG PARI
“Ngayon, ang pangunahing bagay na aming sinasabi ay ito: 
Mayroon tayong gayong Pinakapunong Pari…” (v. 1a)

“ 28 Sapagkat hinihirang ng kautusan bilang mga pinakapunong pari ang 
mga taong may kahinaan, ngunit ang salita ng panunumpa na dumating 
na kasunod ng kautusan ay humirang sa Anak na ginawang sakdal 
magpakailanman.” (Hebreo 7:26-28)

1.   Ang Pagiging Kumpleto ng Kanyang Ministeryo
“…na nakaupo sa kanan ng trono ng Kamahalan sa kalangitan” (v. 1b)

“11 At bawat pari ay tumatayo araw-araw na naglilingkod at paulit-ulit 
  na nag-aalay ng gayunding mga handog na kailanman ay hindi 
  nakapag-aalis ng mga kasalanan.” (Hebreo 10:11)

2.  Ang Pook ng Kanyang Ministeryo
“2 isang ministro sa santuwaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo 
ng Panginoon, hindi ng tao…
4 Kaya’t kung siya’y nasa lupa, hindi siya maaaring maging pari, 
sapagkat mayroon nang mga paring naghandog ng mga kaloob ayon 
sa kautusan.
5 Sila’y naglilingkod sa anyo at anino ng makalangit na santuwaryo; 
sapagkat si Moises ay binalaan ng Diyos nang malapit na niyang itayo 
ang tabernakulo, “Tiyakin mo na iyong gagawin ang lahat ng mga 
bagay ayon sa huwarang ipinakita sa iyo sa bundok.”

3.  Ang Presyo ng Kanyang Paglilingkod
“3 Sapagkat itinalaga ang bawat pinakapunong pari upang maghandog 
ng mga kaloob at ng mga alay. Kaya’t kailangan din namang siya’y 
magkaroon ng kanyang ihahandog.”
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HIGIT NA DAKILANG PANGAKO
“6 Subalit ngayo’y nagtamo si Cristo ng ministeryong higit na marangal, 
yamang siya’y tagapamagitan sa isang higit na mabuting tipan na 
pinagtibay sa higit na mabubuting pangako.”

1. Isang Bagong Tipan (v. 7-9)

2. Isang Mas Mabisang Tipan (v. 10-13)
•  Mas mabisa ang bagong tipan sapagkat ito ay may taglay na 
   PANLOOB NA KAPANGYARIHAN para sa mga tatanggap nito.
•  Mas mabisa ang bagong tipan sapagkat ito ay magtataguyod ng 
   isang PERSONAL NA KAUGNAYAN sa pagitan ng Dios at ng 
   Kanyang sambayanan.
•  Mas mabisa ang bagong tipan dahil ito ay nagtataguyod ng isang 
   PERSONAL NA PAGKILALA sa pagitan ng Dios at ng mga mananalig 
   sa Kanya.

Hindi maaaring magkaroon ng panloob na kapangyarihan, personal na 
kaugnayan, at personal na kagkakilala, kung walang PAGPAPATAWAD NG 
KASALANAN. At iyan ang pinakamabisang biyaya ng bagong tipan.

APLIKASYON
Mayroon tayong mas dakilang pinakapunong-pari na naglilingkod sa kanan 
ng Dios Amang makapangyarihan sa lahat, at namamagitan para sa atin sa 
kalangitan, sa bisa ng pag-alay Niya, minsan magpakailanman, ng Kanyang 
sariling dugo para sa ating kaligtasan.

Mayroon tayong bahagi sa isang bagong tipan na may taglay na panloob 
na kapangyarihan, personal na kaugnayan, personal na pagkakilala, at 
pagpapatawad ng kasalanan, na makakamit lamang natin sa biyaya ng 
Dios at sa pananampalataya sa kaligtasan na nakamit na para sa atin ng 
ating Panginoon at Tagapagligtas na si Kristo Hesus.

DISCUSSION QUESTIONS

1.   Ano ang mga dahilan kung bakit mas dakilang pinakapunong-pari 
     si Hesus kaysa sa lahat ng pagpakapari sa sanlibutan?

2.  Ano ang mga dahilan kung bakit mas mabisa ang bagong tipan 
     ng Dios na itinaguyod Niya kay Kristo Hesus?

3.  Kung si Hesus na nga ang pinadakilang tagapamagitan sa tao 
     at Dios paano natin maisasapamuhay ito sa ating mga buhay 
     sa 2021?



Send a copy of your transaction document to finance@gcf.org.ph 
so your giving can be properly recorded and an official receipt can be sent 
to you.

You may also give to support the church family’s COVID relief efforts. 

Just indicate “For COVID-19 Fund”when you email your transaction 
document.

COVID-19 EMERGENCY RESPONSE EFFORTS

If you are led to give, you may do so through the following means:

Account Name: Greenhills Christian Fellowship, Inc.

BDO 
Branch: BDO Corporate Center
Savings Account: 000661590216

METROBANK 
Branch: Ortigas Sapphire
Savings Account: 629-3-62919733-9

CHINA BANK 
Branch: Ortigas ADB
Savings Account: 1112-02006218

BPI 
Branch: Ortigas Emerald
Peso Savings Account: 9823 0217 01

UNIONBANK 
Branch: UB Plaza
Checking Account: 0005-9001-0426

ROBINSONS BANK 
Branch: Main Office
Savings Account: 1000-3010-0017-355

PAYPAL 
Please visit gcf.org.ph/give

Scan QR code below:

GCASH

PAYMAYA

Each one must give as he has decided in his 
heart, not reluctantly or under compulsion, 
for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7


