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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Hebreo 13:3

"Alalahanin Ang Mga Kapatid Nating Pinag-uusig"

ni Rev. Carl Haak

Pagkabilanggo.  Pagpapahirap.  Patuloy na pananakot.  Mga banta ng kamatayan.  Pambobomba sa mga
gusali ng iglesia.  Pagsamsam ng mga tahanan at ari-arian.  Pagpatay.

Sa mga bagay na ito tayo ay ganap na mga banyaga.  Gayunman sa milyun-milyon, at iyan ay hindi
eksaherasyon ng ating mga kapatid na binili sa dugo ni Jesu Cristo, ang mga bagay na ito ay pang-araw-araw
na katotohanan. 

North Korea.  Somalia.  Iran.  China.  Myanmar.  Nigeria.  Saudi Arabia.  Eritrea.  Moldavia.  Ang mga
Cristiano ay pinapatay, hinahatulan sa bilangguan o sa mga kampo ng pagpapahirap, ikinukulong sa mga
lalagyang pang-hatid, mga babaeng ginagahasa, mga pamilyang winawasak dahil nagpapahayag sila ng
pananampalataya kay Jesu Cristo, na Anak ng Dios, bilang tanging Tagapagligtas ng mga makasalanan.  Ang
kanilang karanasan ay ang mabuhay sa ilalim ng ngumangatngat na takot ng mga di-hinihinging pag-atake,
ng kahinaan.  Ang kanilang buhay ay nasa panganib alang-alang kay Jesus.

Sa liwanag ng di-pagkakatulad ng kanilang karanasan at ating karanasan, may tungkulin ba tayo ngayon
bilang mga anak ng Dios?  Oo.  Sinasabi ng Dios sa Hebreo 13:3, “Alalahanin ninyo ang mga bilanggo na
parang kayo'y nakabilanggong kasama nila; ang mga inaapi na parang kayo na rin sa katawan.”  Alalahanin
ninyo sila, dalhin ninyo sila sa panalangin sa Dios.  Huwag kayong lumayo.  Huwag kayong bumalik sa ating
marangya at sanay-sa-bagay na buhay.  Kundi dalhin sila ng ating mga panalangin araw-araw sa harap ng
trono ng Dios.  Alalahanin natin sila para sa sarili nating kabutihan at ating pangangailangan.

Hindi na ba natin nakikita, bilang mga Cristiano sa kanluraning sibilisasyon, kung ano ang ibig sabihin ng
pagiging anak ng Dios?  Ang pagiging anak ba ng Dios ay tungkol sa kasiyahan, mga pag-aari?  Ang pagiging
Cristiano ba ay kailangang madali, tanyag?  Alam ba ng mga bata ng iglesia kung ano ang maging isang
Cristiano?  Alam ba ng mga kabataan?  Alalahanin ang mga iglesiang inuusig!  O, sa kabila ng lahat ng
ortodoksiya na maaaring inaangkin natin, tayo ay mahihiwalay sa kahulugan ng pagiging anak ng Dios sa
lupa.

Si apostol Pablo, sa Hebreo, ay sumusulat sa mga nagbagong-loob na mga Judio laban sa mga pinakawalang
marahas na pag-uusig ng mga dati nilang kaibigan at mga magulang.  Ang tingin ng mga Judiong
di-sumasampalataya ay inaatake ng mga Cristiano si Moises at sinasalaula ang templo.  At ang pag-uusig na
ito ay matindi.  Isinusulat ito ni apostol Pablo sa sulat na ito.  Sa ilalim ng bigat ng pag-uusig na iyon ang ilan
sa mga Cristianong Hebreo ay tumatalikod, isinusuko ang kanilang pananampalataya kay Cristo.  Ang iba ay
natutuksong gawin iyon.  Ang apostol ay sumulat, hinihikayat silang manangan kay Jesu Cristo sa
pananampalatayang nagpapatuloy.  Hinihila niya sila sa pamamagitan ng mga pangako ng Dios.  Sinabi niya
sa kanila ng labintatlong beses sa sulat na may mas mabubuting bagay kay Cristo:  mas mabuting langit, mas
mabuting mga pangako, mas mabuting sakripisyo.  Itinutulak niya sila mula sa likod na sinasabing, “Huwag
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kayong bumalik.  Tingnan ninyo ang kahatulan na naghihintay sa mga umaatras sa pananampalataya kay
Cristo.”

At pagkatapos, sa kapitulo 13, naghatid siya ng pangwakas na panghihikayat.  Sabi niya, “Ipagpatuloy ninyo
ang pag-iibigang magkakapatid.”  Ngunit hindi niya ito iniwan sa pangkalahatan.  Ibinaba niya ito sa mga
tiyak.  Paano tayo magpapatuloy sa pag-iibigang magkakapatid?  Sinasabi niya sa talatang 2:  “Huwag
ninyong kalimutan ang magpatuloy ng mga dayuhan, sapagkat sa paggawa nito ang iba ay nakapagpatuloy
na ng mga anghel nang hindi nila namamalayan.”  Dahil sa mga pag-uusig, ang mga mananampalataya ay
nabubunot at nangangalat.  At sinasabi ni Pablo, “Buksan ninyo ang inyong puso at ang inyong pintuan sa
kanila.”  At pagkatapos ay sinabi niya, “Ganito magpapatuloy ang pag-iibigang magkakapatid:  Alalahanin ang
mga bilanggo, na parang kayo'y nakabilanggong kasama nila.  Alalahanin ang mga kapatid na pinag-uusig.

Habang nakaupo tayo ngayon, marahil, sa ating maginhawang mga tahanan at iglesia, tayo ay tinawag upang
alalahanin ang mga nasa buong sanlibutan na, alang-alang kay Cristo, ay ibinilanggo at pinakikitunguhan ng
masama.  Sinasabi ng Salita ng Dios, “Alalahanin ninyo ang mga bilanggo,” ngayon din.  Ang Salita ng Dios
ay hindi isinulat para sa nakalipas na panahon.  Ito ay isinulat para ngayon, para sa iyo at para sa akin.

Marami ang nakabilanggo.  Sila ay nakapiit sa pagamutang pang-isip sa Saudi Arabia, sa mga lalagyang
pang-hatid sa Eritrea, sa mga kampo ng pagpapahirap sa North Korea.  Alam ni Pablo kung paano makulong.
Alam niya ang kahihiyang kasama nito.  Sinabi niya mismo sa II Corinto 11 na madalas siyang nasa
bilangguan.  Kilala ng mga Cristianong Hebreo ang marami sa kanilang mga kapatid na lalaki at babae na
nakabilanggo.  Ang ilan sa kanila ay nanggaling sa bilangguan.  Sabi ng apostol, “Alalahanin ninyo sila.  At
alalahanin ninyo sila na inaapi, o, literal na, pinakikitunguhan ng masama.”  Ang malawak na pagpipilian –
mula sa pagpapahirap, hanggang sa pagkawala ng mga ari-arian, hanggang sa mga banta sa kanilang buhay,
kapag ang matinding galit ng sanlibutan ay umangat laban sa kapahayagan ng bayan ng Dios kay Jesu Cristo,
kapag ang matinding galit ng sanlibutan ay naging laban sa Cristiano sa dahilan maliban sa sila ay nakakabit
kay Jesu Cristo sa pamamagitan ng pananampalataya.   Alalahanin ang sinabi ng Panginoon:  “At kapopootan
kayo ng lahat dahil sa aking pangalan.  Hindi nakahihigit,” sabi Niya, “ang alipin sa kanyang Panginoon.”
Mayroon noon, at ngayon, ng malaking pag-uusig, ng pagkapoot lagi laban sa mga magpapahayag ng
pangalan ni Jesu Cristo.  Alalahanin mo iyan!

Ang kahulugan ng salitang “alalahanin” ay isaalang-alang, na may pananaw sa pagtugon ng wasto.  Ang
kaisipan ay hindi, hayaan itong kumislap gaya ng isang bilbord sa iyong isip habang ikaw ay nasa lansangan
at pagkatapos ay mabilis na mawawala sa iyong isipan.  Huwag mong isipin ang tungkol dito habang
tumitingin ka sa magasin at sa iba’t ibang anunsyo.  Kundi huminto at isaalang-alang, alalahanin.  Sinasabi
ng Biblia, “Alalahanin mo ang Araw ng Sabbath.”  Ano ang kahulugan nito?  Tumingin sa kalendaryo at
sabihing Linggo ngayon?  Hindi.  Ibig sabihin:  tumugon ng wasto.  Kaya, alalahanin mo ang mga nasa
bilangguan ngayon, sa araw na ito, alang-alang kay Jesu Cristo.

Ngayon mas marami pang Cristiano na, sa buong mundo, ay pinakikitunguhan ng masama at ibinibilanggo
dahil kay Jesu Cristo kaysa sa mga Cristianong Reformed sa kanlurang Michigan.  Noong Oktubre 2005,
limampung pastor sa isang lugar sa Tsina ang inaresto at tinanong, binugbog, sa pagsisikap na mapaalis ang
mga iglesia sa bahay at itaboy ang iglesia sa ilalim ng lupa.  Sa Eritrea, 1,700 na mga Cristiano ang piniit sa
mga kampo at lalagyang pang-hatid dahil nagtipun-tipon sila sa pananalangin at pagsamba laban sa batas
ng bansang Muslim na iyon.  Sa North Korea, na sa loob ng tatlong sunud-sunod na taon ay kinilalang #1
ng Tinig ng mga Martir (isang samahan na umuuri sa iba’t ibang bansa sa kanilang pagsalungat sa mga
Cristianong iglesia), ang mga Cristiano ay literal na nabubuhay at nagtatago sa mga yungib at mga hukay
sa lupa.  Sa Somalia, tatlong nagbagong-loob ang namatay bilang resulta ng pambubugbog dahil sa kanilang
pananampalataya kay Jesu Cristo, at ang ibang mananampalataya ay tumakas.  Sa Afghanistan, lima ang
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pinatay dahil sa pag-iwan nila sa Islam at pagpapalaganap ng Cristianismo.  Alalahanin sila!  Alalahanin sila
bilang iyong mga kapatid na lalaki at babae kay Jesu Cristo.

Iyan ay napakalinaw mula sa Salita ng Dios mismo sa ating teksto.  Alalahanin sila na parang kayo'y
nakabilanggong kasama nila.  Iyan ay lalong malinaw mula sa kumokontrol na panghihikayat ng Hebreo 13:1:
“Ipagpatuloy ninyo ang pag-iibigang magkakapatid… alalahanin ninyo ang mga bilanggo at inaapi.”  Sila ay
mga kapatid natin.  Binibigyang-diin ng Dios ang katotohanan ng pangkalahatang katawan ni Jesu Cristo na
mula sa bawat bansa, bayan, lahi, at kulay.  Ang karugtong ng iglesia ay lampas sa sarili nating lokal na
kongregasyon, lampas sa sarili nating denominasyon, lampas sa Estado ng Michigan, lampas sa Estados
Unidos, lampas, mas malayo, sa mga alam natin.  Sinasabi ng Kredo ng mga Apostol, “Sumasampalataya ako
sa banal na iglesiang pangkalahatan, sa kapulungan ng mga banal.”  Lahat ng mga ibinukod ng paghirang
ng Dios, nakipag-isa kay Jesu Crsito, pinatawad sa Kanyang dugo, nagpapahayag ng isang Panginoon at isang
pananampalataya – ang iglesia ay binubuo ng mga bilang ng mga hinirang na tinipon mula sa lahat ng mga
bansa at sa lahat ng panahon.  Ito ay higit pa sa nalalaman ko.  Kilala ng Dios ang bawat isa.  At sinasabi
Niya ngayon sa akin sa Kanyang Salita, “Alalahanin mo ang mga, sa araw na ito, ay tinatatakan ng kanilang
dugo ang kanilang kapahayagan tungkol sa Akin.”

Ang iglesiang pangkalahatan ay umaabot sa lahat ng nagpapahayag sa Anak ng Dios, ang kanila at ating
Panginoon, na sumusunod sa Kanya, na naligtas sa Kanyang mamahaling dugo.  Sila ang ating mga kapatid
na lalaki at babae. 

At kapag ang sanlibutang ito at si Satanas ay umabot upang galawin sila at pahirapan sila at kutyain sila at
tapakan sila, tayo ang ginagalaw nila, ang katawan ni Cristo.  Alalahanin ang mga kapatid na pinag-uusig.

Alalahanin natin sila dahil pinalalakas nila ang ating loob at hinahamon tayo sa ating pananampalataya.  Ito
ang punto ng apostol.  Sumusulat siya sa mga Cristiano na natutuksong tumalikod, mga Cristiano na
natutuksong makipag-kompromiso.  Inaalalayan niya ang mga iglesiang pinag-uusig bilang pangganyak sa
ating pananampalataya.  Isinulat niya yaong maluwalhating kapitulo (Hebreo 11) sa mga bayani ng
pananampalataya.  Bakit iyon isinulat?  Bakit isinulat yaong maluwalhating kapitulo tungkol sa mga bayani,
ang mga larawan ng mga bayani ng pananampalataya?  Ito ay isinulat upang ganyakin tayo, na “sa gayong
kakapal na bilang ng mga saksi,” sabi niya sa Hebreo 12, “tumakbo tayo sa takbuhin.”   Ito ay upang
mapalakas tayo sa ating pananampalataya.  Sinasabi ni Pablo sa mga Cristianong Hebreo, at sa gayon ay sa
atin, “Ngayon tumingin ka dito.  Bawat uri ng kahirapan at takot ay naipagsapalaran na ng bayan ng Dios sa
nakalipas.” Sabi niya.  “Nakakaranas ka ng kaunting problema dahil sa kapahayagan mo kay Cristo?   Bilang
isang ina sa tindahan, tinititigan ka dahil mayroon kang kasamang apat, lima, anim na anak?  Nakakaranas
ka ng kaunting pagtanggi sa trabaho – marahil ay hindi mo nakukuha ang promosyon dahil sa kapahayagan
mo kay Jesus?”  Sinasabi ng apostol, “Hindi ka pa nga lumalaban sa dugo.  Ano ang inirereklamo mo?
Tumingin kay Jesus at alalahanin ang mga nauna sa iyo, at ang mga sa ngayon ay inaapi.  Alalahanin ang
iglesiang pinag-uusig.”

Mayroon ba tayo ng gayong uri ng pagmamahal?  Ikaw na nakakarinig sa akin ngayon mayroon ka ba ng
gayong uri ng pagmamahal kay Jesu Cristo?  Ang pagsimangot ba ng sanlibutan ay nagpapatuyo sa iyo?  Ang
pinakadulo ba para iyo ay pag-aari at kasiyahan at kaginhawahan at mga pagsasaya at alak at pakikipagtalik?
At tinatawag mong Cristiano ang sarili mo?

Itong Salita ng Dios ay nagpapalakas sa atin dahil ang mga kapatid na pinag-uusig ngayon ay may pareho
ring marupok na pagkatao tulad natin.  Sila ay may katulad ding pagtitiis.  Sila ay nakakatayo dahil sa
katapatan ng Dios.  Sasabihin mo, “Panginoon, ako ay matatakutin.  Panginoon, ano ang gagawin ko kung
ako ay usigin?”  Ang mga kapatid na pinag-uusig ay sumisigaw sa atin ng kapangyarihan ng biyaya ng Dios.
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Ang isang siyam na taong gulang na bata sa Pakistan ay nasaksihan ang pagpatay sa kanyang ina at apat
na kapatid na lalaki at babae ng mga militanteng Muslim.  Hindi nila siya pinatay kundi dinalang bilanggo sa
pag-asang magagawa siyang maging Muslim.  Pinagbantaan nila siya, na sinasabing, “Dapat mong sabihin
na walang Dios kundi si Allah, at si Mohammad ay kanyang propeta.”  Ayaw niya.  Sabi niya, “Ako ay isang
Cristiano.”  Sinunog nila siya at iniwang halos patay na.   Ginutay nila siya habang buhay.  Paano niyang
nagawa iyon?

Kung hahayaan tayo sa ating sarili, hindi tayo makakapanindigan.  Ngunit ang kapangyarihan ng biyaya ay
gumagawa sa loob ng anak ng Dios.  Alalahanin ang inyong mga kapatid.  Kaya mo bang manindigan sa
iyong pananampalataya sa isang Cristianong paaralan – kapag may nag-abot sa iyo ng isang CD ng awitin
na hindi dalisay kundi masama?  Takot ka bang tawagin ng kung anu-ano sa locker room dahil hindi ka
makikiayon sa mga birong sekswal?  Ano ang gagawin natin kapag nakaharap tayo sa mga ningas ng apoy
dahil sa pagpapahayag natin kay Jesu Cristo?

Mga magulang, sinusuportahan ba natin sa pananalapi ang mga layunin ng kaharian ng Dios?  Nagbibigay
ba tayo, kapwa mula sa kasaganaan at mula sa kahirapan, para sa mga layunin ng kaharian ng Dios?  Kung
hindi, ano ang gagawin natin kapag tayo ay pinagbabantaang sasamsamin ang lahat ng ating ari-arian?
Alalahanin ang mga iglesiang pinag-uusig.

Alalahanin mo sila, hindi mula sa hiwalay na pagitan, di-magtatagal ay malilimutan mo sila, na sinasabi,
“Napakasama.”  Kundi alalahanin mo sila bilang kaisa kanila, na parang kayo’y nakabilanggong kasama nila,
sabi ng apostol, na parang kayo ay kapwa nila bilanggo.  Kay Cristo tayo ay kaisa nila.  Kay Cristo naroon ang
biyaya ng ibinabahaging karanasan ng buhay ni Cristo.  Mababasa natin I Corinto 12:26, “Kapag ang isang
bahagi ay naghihirap, lahat ay naghihirap na kasama niya.”  “Makiiyak kayo sa mga umiiyak,” sabi ng apostol.
Sa pamamagitan ng biyayang iyon ng Dios, humakbang sa kanilang karanasan.  Hayaan mong maramdaman
ng iyong sarili kung paanong ihiwalay sa iyong asawa, na kunin ang mga anak mo mula sa iyo, ang iyong
tahanan ay samsamin, ilagay sa isang selda kasama ng mga lalaking siga, tratuhin ng masama.  Paano kaya
ang maging tulad nito?  Magagawa mo iyan kung nais mo.  Huwag mong ibaling ang iyong isip sa malalambot
na laruan ngayon.  Kundi huminto at ilagay ang iyong sarili sa bilangguan kasama nila.  Ipagpatuloy ninyo
ang pag-iibigang magkakapatid.  Paano?  Makiramay sa mga nakabilanggo, na parang kayo'y nakabilanggong
kasama nila.

 “Ang mga inaapi na parang kayo na rin sa katawan.”  Maraming pakahulugan sa pariralang iyan.  Si John
Calvin, ang dakilang expositor, ay sinasabing ito ay tumutukoy sa katawan ni Jesu Cristo.  Syempre, ito mismo
ay totoo.  Ngunit naniniwala akong ang kaisipan ay mas direkta.  Alalahanin natin ang mga kapatid nating
pinag-uusig na nabubuhay sa katawan ng tao, na may damdamin ng pagkatakot at kahinaan.  Ikaw ay nasa
katawan.  Paano kaya ang mabugbog at mabambo at takutin at pagbantaan at kutyain?  May katawan kang
kailangan ng pagkain at matulog.  Mayroon kang damdamin.  Paano natin dapat alalahanin?  Hindi hiwalay,
hindi sinasabing, “Ah, oo.  Sa palagay ko sila ay nagdurusa, siguro, sa banda roon.  Ngunit hindi ko aabalahin
ang sarili ko tungkol dito.  Isang masarap na hapunan ang naghihintay sa akin ngayon – isang maginhawang
buhay.”  

Alalahanin ito sa ganitong paraan:  bilang kaisa nila kay Cristo, bilang nagtataglay ng parehong katawan ng
tao.  May pareho kang pag-ibig para sa iyong pamilya, parehong pakiramdam.  Alamin ang tungkol sa iyong
mga kapatid na pinag-uusig.  Ipanalangin ang iyong mga kapatid na pinag-uusig.  Ipanalangin mo sila na
ingatan silang matapat ng Dios.  Ipanalangin na panatilihin sila ng Dios.  Ipanalangin na aliwin siya ng Dios.
Ipanalangin. 

Ipanalangin ang isang pamilya sa South Africa (Afrikaans Reformed Church) na sumasamba sa likod ng mga
rehas.  Ang isang anak na babae sa kongregasyon na namamahagi ng kaawaan at mga kaloob ni Cristo – ay
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pinagtulungang gahasain at pinatay.  Ang mga mag-asawang matatanda ay natatakot lumabas sa kanilang
tahanan kapag gabi upang dumalo sa iglesia.  Alalahanin ang mga banal sa Algeria at sa Sudan.  Alalahanin
ang mga kapatid mong pinag-uusig.

Ang mga batang lalaki at babae sa Sudan ay pinuputol ang mga kamay dahil ayaw nilang itanggi si Cristo.
Ang mga batang babae sa Myanmar ay kinukuha at hindi na muling nakikita.  Ang Vietnam ay pumapangatlo
sa pinakamalalang bansa sa kanilang pagsalungat at pag-uusig sa Cristianismo.  Alalahanin.

Alalahanin mo sila dahil, gaya ng sinabi ko, sapilitan nitong ipinaaalala sa atin kung paano maging anak ng
Dios sa sanlibutang ito.  Ito ay nangangahulugan ng pagdurusa alang-alang kay Jesus.  Ang Cristianismo ay
hindi kasiyahan at mga laro.  Hindi ito pagiging gaya ng iba sa sanlibutan, lamang sa bandang huli ay pupunta
tayo sa langit.  Kundi ang Cristianismo ay si Cristo.  Ito ay pagmamahal at katapatan at ito ay pagsunod sa
Kanya.  At sinabi Niya na iyan ay darating lamang nang may pangungutya at paghamak at pagkapoot ng mga
napopoot sa Kanya.  Basahin mo ang iyong Biblia.  Hindi mo ito malalagpasan maliban na lang kung nais mo
itong lagpasan.  Paulit-ulit na binigyang-babala ng Panginoon ang Kanyang mga alagad (Mateo 10:16-34;
24:9, 10; Juan 15:20; 16:33; Rom. 8:17, 18; Heb. 11; at patuloy at patuloy).

Ano ang pinagmulan ng Cristianismo?  Ano ang Cristianismo sa kanyang pinagmulan?  Mababasa natin sa Mga
Gawa 8 na nagkaroon ng malaking pag-uusig.  Ang mga Cristiano ay inihagis sa koliseo at nabuhay sa mga
libingang-yungib ng Roma.  Ano ang Cristianismo sa hinaharap nito?  Para sa tapat na iglesia ni Jesu Cristo,
hindi mo ito mapapalampas.  Sabi ni Jesus sa Mateo 24:21, “Sapagkat sa panahong iyon ay magkakaroon
ng matinding paghihirap na hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon, at hindi
na mangyayari kailanman.”  Ang Cristianismo sa kanyang pinagmulan at sa kanyang hinaharap ay pag-uusig.

Tayo ay nabubuhay sa hindi normal na panahon.  Ang diablo ay may layunin para dito – upang, sa gitna ng
lahat ng kasaganaang ito, mawala sa ating paningin ang kahulugan ng pagiging anak ng Dios, upang tayo,
bilang mga Cristiano, ay magsimulang mag-isip na ang buhay ay kung ano ang iniisip ng sanlibutan tungkol
sa buhay:  mga pag-aari, kasiyahan,  pagsasaya, pakikipagtalik, at alak.

Alalahanin ang mga kapatid mong pinag-uusig, upang maalala mo na ang kaharian ni Jesu Cristo ay tungkol
lahat sa kapatawaran ng kasalanan.  Ito ay tungkol lahat sa Dios at katuwiran at pagdurusa alang-alang kay
Jesus.  Ang pag-asa natin ay nasa itaas.  Ang buhay natin kay Cristo ay hindi isang bagay na makikita mo sa
mga lugar ng pamilihan.  Ang kagalakan natin sa Dios ay hindi bagay na bumababa sa iyong lalamunan.  Ang
kapayapaan natin ay hindi bagay na iniaalok ng sanlibutan.  Kundi ito ay kapatawaran mula sa Hari ng mga
hari at Panginoon ng mga panginoon.  At ito ay pagdurusa alang-alang sa Kanya.  Kung walang pag-alaala
sa mga kapatid na pinag-uusig hindi natin inihahanda ang ating mga anak sa kung ano ang katotohanan ng
buhay ng Cristiano.  Hindi natin sila inihahanda para tuligsain at bigyan ng maling kahulugan.

Alalahanin ang mga kapatid na pinag-uusig, dahil malakas na sinasabi sa atin ngayon ng mga kapatid na
pinag-uusig ang kahalagahan ni Jesu Cristo.  Mayroon bang isa na, kapag nasa iyo Siya, ay mayroon ka ng
lahat?  Mayroon bang mas mabuti pa kaysa sa sanlibutan at sampung libong higit pa?  Mayroon bang
napakahalaga na, nasa iyo Siya, handa kang pakawalan ang lahat – mga bagay-bagay at kamag-anak, pera
at ari-arian – handa ka bang pakawalan sila bilang maliit na bagay – tahanan at pangalan at kalusugan at
maging ang iyong pinakamamahal na pamilya?  Mayroon bang isang napakahalaga, isa na para sa kanya ay
pagtitiisan natin ang gayong kasindak-sindak na mga bagay?  Mayroon bang ganoon kahalaga?  Oo.  Oo, at
higit pa.  Sapagkat sa iyo na sumasampalataya, si Jesu Cristo ay mahalaga.   

Alalahanin ang mga kapatid na pinag-uusig.  Alalahanin kung ano ang kahulugan ng pagiging anak ng Dios
sa sanlibutang ito.
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___________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka po namin sa Iyong Salita.  Ngayon, O Panginoon, itinataas namin ang aming
panalangin sa Iyo, ang dakilang Dios at Tagapagligtas ng iglesia.  Nakikilala Mo ang lahat ng Iyong mga anak.
Maging malapit Ka sa mga nagdurusa alang-alang sa Iyo, na nagtitiis ng pagkawala ng pamilya at mga
pag-aari at ng buhay mismo, na ibinilanggo at pinakikitunguhan ng masama dahil ipinahayag nila, sa
pamamagitan ng Iyong biyaya, ang pangalan ng Dios Anak, si Jesu Cristo, bilang tanging Tagapagligtas.
Pasanin Mo ang bawat isa sa kanila.  Ipagkaloob Mo na ang layunin ng katotohanan sa buong sanlibutan ay
magpatuloy at ang Iyong iglesia ay matipon.  At ipagkaloob mo sa amin ngayon sa mga lupain ng karangyaan
at kaginhawahan upang paalalahanan na lahat ng susunod kay Jesu Cristo sa pamamagitan ng tunay at
buhay na pananampalataya ay dapat asahan ang pagtanggi ng kasalukuyang sanlibutan at ang pag-asa ng
mas mabuting sanlibutan na darating.  At nawa si Jesu Cristo, higit sa lahat ng mga bagay, ay maging
mahalaga sa amin.  Sa Kanyang pangalan aming dalangin, Amen.


