


Ang Kahigitan ng Sakripisyo 
ni Kristo: Minsan Magpakailanman

Hebrews 10:1-18
Ang mas dakilang sakripisyo ni Kristo at kung ano ang ating natamo dahil 
dito, ay ang paksa ng ating pag-aaral ngayong hapong ito. Makikita nating 
dito ang tatlong katotohan: 1) Ang Kahinaan ng Lumang Tipan, 2) Ang 
Kahigitan ng Sakripisyo ni Kristo, at 3) Ang Kadakilaan ng Bagong Tipan kay 
Hesus. 

1.  ANG KAHINAAN NG LUMANG TIPAN (Hebrews 10:1-4)

   a.  Ito ay sadyang anino lamang ng katotohanan (Heb. 10:1a)
        1 Yamang ang kautusan ay anino lamang ng mabubuting bagay na 
        darating, at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito

   b.  Ito ay hindi nagpapasakdal sa mga makasalanan (Heb. 10:1b)
        “…kailanman ay hindi nito mapapasakdal ang mga lumalapit 
        sa  pamamagitan ng gayunding mga alay na laging 
        inihahandog taun-taon.” 

   c.  Ito ay nagpapa-alala lamang na tayo ay sadyang makasalanan. 
        (Heb. 10:2-3)

2 Sapagkat kung di gayon, hindi ba sana ay itinigil nang ihandog ang 
mga iyon? Kung ang mga sumasamba na nalinis nang minsan, sana 
ay hindi na sila nagkaroon pa ng kamalayan sa kasalanan.
3 Ngunit sa pamamagitan ng mga handog na ito ay may 
pagpapaalala ng mga kasalanan taun-taon.

   d.  Ito ay hindi nagkapag-aalis ng ating kasalanan (Heb. 10:4)
4 Sapagkat hindi maaaring mangyari na ang dugo ng mga toro   
at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan.
Hindi natatanggal ng kahit na anong relihiyon o sistema ng 
mabubuting gawa, ang kasalanan ng tao (Rom 3:20). Tanging ang 
sakripisyo lamang ni Hesus sa krus ang sapat upang gawing sakdal 
ang mga makasalanan (Eph 1:7).
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2.  ANG KAHIGITAN NG SAKRIPISYO NI KRISTO   
     (Hebrews 10:5-14)

a.  Hindi ang sakripisyo ng mga hayop, kundi ang pagsunod sa 
     kalooban ng Dios, ang nagpapasakdal sa makasalanan (Heb. 10:5-9)

5 Kaya’t pagdating ni Cristo sa sanlibutan ay sinabi niya,    
“Hindi mo nais ang alay at handog, ngunit ipinaghanda mo ako ng 
isang katawan;
6 sa mga handog na sinusunog at sa mga handog para sa mga 
kasalanan ay hindi ka nalugod.
7 Kaya’t sinabi ko, ‘Narito, ako’y dumating upang gawin ang iyong 
kalooban, O Diyos,’ sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol   
sa akin.”
8 Nang sabihin niya sa itaas na, “Hindi mo ibig at hindi mo rin 
kinalugdan ang alay at mga handog, at mga buong handog na 
sinusunog at mga alay para sa kasalanan” na inihahandog ayon sa 
kautusan,
9 pagkatapos ay idinagdag niya, “Narito, ako’y dumating upang 
gawin ang iyong kalooban.” Inalis niya ang una, upang maitatag   
ang ikalawa”

b.  Ang sakripisyal na pagsunod ni Kristo sa Ama ang nagdala sa kanya 
   sa krus, minsan magpakailanman, upang pagindapatin ang kanyang 
      mga banal. (Heb. 10:10-14)

10 at sa pamamagitan ng kalooban niya tayo’y ginawang banal 
sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Cristo minsan 
magpakailanman.
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.
12 Ngunit nang makapaghandog si Cristo ng isa lamang alay para sa 
mga kasalanan para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan 
ng Diyos,
13 at buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga 
kaaway ay maging tuntungan ng kanyang mga paa.
14 Sapagkat sa pamamagitan ng isang pag-aalay ay kanyang 
pinasakdal para sa lahat ng panahon ang mga pinababanal.

Hindi ang pagsunod sa kautusan o sa kahit na anong sistema ng 
relihiyon ang magpapalugod sa Dios, kundi ang pagsunod sa kanyang 
itinakdang paraan ng pagliligtas na sa pamamagitan lamang ng kanyang 
anak na si Kristo Hesus (John 14:6; 17:3).
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DISCUSSION QUESTIONS
 
1.   Sa anong paraan kaya nating parang binabalikan ang dati nating   
 relihiyon, paniniwala, o pamumuhay? Magbigay ng halimbawa.
2. Kung tayo ay pinatawad na sa ating mga pagkakasala, malaya na ba  

 tayong magkasala muli?
3. Saan ba tayo niligtas at pinalaya ng ating Panginoon? 
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3.  ANG KADAKILAAN NG BAGONG TIPAN KAY HESUS 
     (Hebrews 10:15-18)

a.  Ito ay isang bagong tipan na nagbibigay ng isang bagong espiritu na 
patotoo ng ating kaligtasan (Heb. 10:15-16)

15 At ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo rin sa atin, sapagkat 
pagkatapos niyang sabihin,
16 Ito ang tipan na aking gagawin sa kanila, pagkatapos ng mga araw 
na iyon, sabi ng Panginoon; ilalagay ko ang aking mga kautusan sa 
kanilang mga puso, at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang pag-iisip

b.  Ito ay isang bagong tipan na nagdudulot ng kapatawaran 
magpakailanman (Heb. 10:17-18)

17 sinabi rin niya, “At ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay 
hindi ko na aalalahanin pa.”
18 Kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala ng pag-aalay para 
sa kasalanan.”

Ang pananahan ng kanyang Espiritu sa ating mga puso ay tanda ng 
katiyakan ng ating kaligtasan magpakailanman (Eph 1:13-14). Ito rin ang 
katiyakan na ating nakamit na ang kapatawaran sa ating mga kasalanan 
minsan at magpakailanman (Rom 8:1, 38-39).



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.

COVID-19 EMERGENCY RESPONSE EFFORTS
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.

GCF RELIEF OPERATIONS FOR #UlyssesPH VICTIMS
We are accepting CASH donations for the typhoon victims. Email a copy of your 
transaction slip to finance@gcf.org.ph with the subject “Typhoon Ulysses”

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

Account Name: Greenhills Christian Fellowship, Inc.

BDO 
BDO Corporate Center
Savings Account: 000661590216

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

CHINA BANK 
Ortigas ADB
Savings Account: 1112-02006218

BPI 
Ortigas Emerald
Peso Savings Account: 9823 0217 01

UNIONBANK 
UB Plaza
Checking Account: 0005-9001-0426

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

PAYPAL 
Please visit gcf.org.ph/give

Scan QR code below:

GCASH

PAYMAYA

WORSHIP 
THROUGH GIVING

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
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CHURCH
UPDATES

Are you joining us for the first time? We would love to get to 
know you more! Visit bit.ly/GCFwelcome

ONLINE VISITOR’S CENTER 

Greenhills Christian Fellowship
Know Christ and Make Him Known
Ruby cor. Garnet Roads, Ortigas Center, Pasig City, 1605
Monday to Friday, 9:00 a.m. to 6:00 p.m.
      (02) 8632 1357         8632 1354 to 56        gcf.org.ph        email@gcf.org.ph

PRE-REGISTER FOR THE IN-PERSON WORSHIP SERVICE
To know more about the safety guidelines and restrictions, and to reserve a seat, 
visit tinyurl.com/GCFreservation. 

REMINDERS OF GOD’S CARE AND FAITHFULNESS DEVOTIONALS
Mondays and Fridays | 8:00 p.m. | Livestream on GCF Facebook and YouTube

LIVEstream (Youth LIVE Worship) 
Saturdays | 5:00 p.m | on youtube.com/user/gcfyouthlive

KIDS’ L.I.F.E. ONLINE SUNDAY SCHOOL
Sundays | 1:00 p.m | on Facebook at @GCFKidsLIFE

THE GCF FAMILY’S HOUR OF PRAYER
Thursdays | 8:00 p.m. | 9 p.m. | via Zoom

YA TALKS DEVOTIONALS: SERIES ON THE BOOK OF PHILEMON
Wednesday | 8:00 p.m. | LIVE on GCF Facebook and YouTube page
with Pastor JP Kabuhat

MERCY MINISTRY: HELPING WITHOUT HURTING IN CHURCH BENEVOLENCE
March 9 | 6:00 p.m. to 7:30 p.m. | via Zoom | with Pastor Noel Pabiona
To register, kindly contact Grace Mosquera: 0917-532-7662

DISCOVERING WHAT THE FUTURE HOLDS (6-WEEK ONLINE BIBLE STUDY)
Sundays | 8:15 a.m. to 9:30 a.m. | via Zoom 
Pre-registration required: (Precept) Ms Goldie/Jen: 0917-7732378 
(GCF) Marj: 0917-7791549

YACIES GROWTH GROUP MIXED (SINGLES/MARRIED; AGE 30 TO 45)
Tuesdays | 8:00 p.m. | via Zoom | with Dr. Luan Yara

DORCAS GROWTH GROUP GROWTH GROUP (AGE 45 TO 65)
Fridays | 1:00 p.m. | via Viber | with Lucy Lee, Grace ChuaChiaco, 
Eliza Shih-Chiusinco

JOIN OUR ONLINE COMMUNITY
FB: Greenhills Christian Fellowship | IG: gcf.ortigas | YT: GCF Main


