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Pamagat: Walang Pag-asa 

 

Texto: Ephesians 2:12 “That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of 

Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the 

world:” 

 Pagsasalin: Sa panahong iyon, kayo ay hiwalay kay Christo, mga ihiniwalay sa 

pagkamamamayan ng Israel at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa at walang 

Dios sa sanlibutan. 

 

Panimula: 

1. Maaring sabihin na ang tao ay nabubuhay dahil mayroon siyang pag-asa. Habang may pag-asa, 

siya ay may buhay. At kung mawalan siya ng pag-asa – tila siya ay parang siya ay nawalan ng 

enganyo sa buhay. 

2. Ang pag-asa na tinutukoy ng apostol dito ay ang pag-asa ng buhay na walang hanggan. At 

patungkol dito ang tao na hiwalay kay Christo ay tunay na walang pag-asa. Lampas sa buhay na 

ito, wala siyang pag-asa sa Dios, walang pag-asa ng espirituwal at walang hanggang pagpapala. 

3. Ito ang bibigyan natin pansin ngayon: Ang basihan ng Pag-asa ng Christiano. 

 

I. Ang Kahalagahan ng Pag-asa: 

1. Ang buhay ay mahirap at maraming mga hadlang at mga pagsubok. Hindi sapat na ang tao ay 

may kakayahan o talento, sipag at tiyaga, bagamat ito ay nakakatulong, ang tanging 

pangangailangan ng tao ay pag-asa. Ito ay inilagay ng Dios sa kalikasan ng tao. 

2. Ang tao kapag mayroong pag-asa, ay may pagsisikap na maabot niya ang kanyang mga 

pangarap. Ganito kahalaga ang pag-asa. 

3. Maaring sabihin na kung ano ang inaasahan ng tao ay ganito rin siya: 

 3.a.  Materiyales: ang pag-asa niya ay sa mga bagay na maaring makuha o mamana, o  

  makamtan. Nabubuhay siya para sa mga bagay, ari-arian. Hindi siya kontento  

  hanggat hindi niya hawak ang mga bagay na nais niyang mataglay. 

 3.b.  Katanyagan at Kapangyarihan: Nais niya na siya ay makilala, tanggapin ng   

  sanglibutan. Ang pag-asa niya ay base sa kanyang reputasyon. Ano kaya ang  

  sinasabi ng tao patungkol sa akin? (Mga artista at politicians – naparaming mga  

  tao ang umaasa sa kanila). 

 3.c.  Mga relihiyoso pero hindi ligtas: Sila ay mga tapat, at nagsusumikap ng taus puso  

  upang makuha nila ang grasya ng Dios, subalit ginagawa nilang pundasyon ay  

  sarili nilang isip at maling paniniwala na salungat sa mga salita ng Dios. 

 

II. Ang Kawalan ng Pag-asa: 

1. “Walang pag-asa” ang sabi ng apostol. Wala sila sa pag-asa ng Tagapagligtas, walang pag-

asa sa pangako ng Messiah (o ni Christo). Walang pag-asa ng pagkabuhay na mag-uli sa 

kaligayahan ng Panginoon. Hindi nila makikita ang pag-asa ng buhay na walang hanggan na 

kapiling ng Dios magpakailanpaman. 

2. Kung ang hindi ligtas ay may pagkakahawig ng pag-asa ito ay hindi dahil sa kasiyahan ng 

kanilang kondisyon ngunit ang kamangmangan ng panganib. 

3. Ang tao na hindi ligtas ay walang pag-asa na makakatamo ng magandang kalagayan maliban 

sa kasalukuyan. Ito na ang langit na mararanasan nila. Hindi na pwedeng umasa sa mabuti or 

mahusay na kapanahunan. Wala nang maasahan pang makatuwirang pagbubuti ng sariling 

kalagayan. 

 

III. Si Jesu-Christo ang Pag-asa: 

1. (v.13) Subalit ngayon, kay Cristo Jesus, kayo na dating malayo ay inilapit sa pamamagitan ng 

dugo ni Cristo. 

2. Ang Panginoong Jesus ang basihan, ang pundasyon ng ating kaligtasan. Siya ang nagbibigay 

sa atin ng pag-asa. Kaya mayroon tayong pag-asa ay dahil sa Kanyang buhay, kamatayan, 

paglibing, at muling-pagkabuhay mula sa patay. Natutugunan ni Jesus ang hustisya na 

hinihingi ng Ama. Magsisi at sumampalataya sa Kanya at ikaw ay mabibigyan ng pag-asa. 
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