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HEBREO 10:24 
“PAGSASAALANG-ALANG AT PAGGISING SA ISA’T ISA” 

NI REV RODNEY KLEYN 
 
Kung mayroon kayong mga Biblia, hinihiling kong makipagbukas kayong kasama ko sa Hebreo kapitulo 
10, kung saan ay pag-aaralan natin ang talatang 24.  “At ating isaalang-alang kung papaano gigisingin ang 
isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa.”  Ito ang ikatlong pangangaral sa maigsing bahaging ito ng 
Hebreo 10:19-25, na binigyan natin ng pamagat na “Ang Tawag sa Pagsamba sa Bagong Tipan.” 
 
Matapos maglagay sa harap ng Cristiano sa Bagong Tipan ng isang kakaibang pribilehiyo ng palagiang 
paglapit sa Dios, tinatawag tayo ng manunulat, una, na lumapit sa Dios; ikalawa, na manghawakang 
matatag sa ating pagpapahayag; at ngayon, ikatlo, na isaalang-alang ang isa’t isa at gisingin sa pag-ibig at 
mabubuting gawa.  Tunay na ang pangangaral na ito ay nagpapatuloy sa susunod na talata sa mga 
salitang “huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng 
isa't isa, lalung-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang Araw.”   
 
Sa dalawang talatang ito, dumating na tayo talaga sa pangunahing punto ng manunulat, ang bagay na 
talagang nais niyang patunguhan.  Tinatalakay niya ang dalawang panganib sa iglesia sa Bagong Tipan na 
napaka pangkaraniwan pa rin ngayon.  Ang una ay ang espiritu ng pagkakanya-kanya sa gitna ng mga 
Cristiano, na nagsasabing, “Ako’y ligtas, may personal na relasyon ako kay Jesu Cristo, at iyan lang ang 
mahalaga.  Hindi ko kailangan ang iglesia.”  Iyan ay tinatalakay sa talatang 25 nang sabihin niyang bilang 
mga Cristiano hindi natin dapat pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba.  Tatalakayin natin 
ang panganib na ito pagdating natin sa talatang 25 sa susunod na dalawang mensahe sa bahaging ito. 
 
Ngayon, nais nating pagtuunan ang talatang 24, na tumatalakay sa isa pang panganib sa iglesia na 
napaka pangkaraniwan ngayon.  Ito iyon:  na ang bawat Cristiano ay nais ang pansarili niyang ministeryo 
at lugar ng katanyagan at pagkilala sa iglesia.  Ito rin ang panganib sa unang iglesia.  Halimbawa, nariyan 
ang kasaysayan ni Ananias at Safira sa Mga Gawa 5.  Nagbenta sila ng piraso ng lupain at, dahil nais nila 
ng pagkilala, ay nagsinungaling tungkol sa halagang kanilang natanggap bilang kabayaran sa lupain.  O 
mababasa mo ang I Corinto at ito ay tungkol sa iba’t ibang mga kaanib ng iglesia na naghahangad ng 
mga posisyon at mga kaloob ng ibang mas tanyag na mga kaanib.  At ito rin ay malaking panganib sa 
iglesia ngayon.  Ang makabagong iglesia, sa maraming paraan, ay nag-uumapaw sa ganitong problema.  
Sa maraming pangkat nawala na ng iglesia ang kanyang tuon sa kabuuan.  Sa halip na ipangaral ang 
ebanghelyo ni Jesu Cristo na siyang pagkatawag nito upang gawin, ang iglesia ay naging lugar kung saan 
nakikita ng tao ang kasiyahan sa lahat ng uri ng ministeryo.  At ang tekstong tinitingnan natin ngayon ay 
tinatalakay ito sa pamamagitan ng paglalatag sa harap natin ng ministeryo at pagkatawag ng bawat 
mananampalataya.  Ito ay hindi lamang ministeryo para sa ilang tao, para sa pastor, o para sa mas 
mapagkapwang mga kaanib ng iglesia, kundi, kung ikaw ay Cristiano, sino ka man, ito ang iyong 
ministeryo at ito ang iyong pagkatawag.  Iyan ang dahilan kung bakit nagsisimula ang talata sa 
pangmaramihang anyo na:  “Ating,” iyan ay, tayong lahat, bilang mga Cristiano, ay sama-sama nating 
gawin ito. 
 
Ano itong ministeryo at pagkatawag na itinawag sa ating lahat?  Ito ay sa dalawang bahagi sa teksto.  
Una, dapat nating isaalang-alang ang isa’t isa at, ikalawa, dapat nating gisingin ang isa’t isa sa pag-ibig at 
mabubuting gawa. 
 
Ang salitang Ingles na, “isa’t isa” ay napakahalaga sa Bagong Tipan.  Ito ang sagot ng Biblia sa espiritu ng 
pagkakanya-kanya na nagsasabing, “Hindi ko kailangan ang ibang mga Cristiano, at hindi ako mag-
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aambag ng anuman sa buhay ng mga kapwa ko mananampalataya.”  Sa Griyego, ito ay isang salita, at ito 
ay ginagamit ng higit sa isandaang beses sa Bagong Tipan.  Bilang mga Cristiano, dapat nating ibigin ang 
isa’t isa, ipanalangin ang isa’t isa, pasanin ang kabigatan ng isa’t isa, magpatawaran sa isa’t isa, 
magkaroon ng kapayapaan sa isa’t isa, huwag magsalita ng masama sa iba, at iba pa.   
 
Kasi, ang makasalanan nating kalikasan ay makasarili.  Sa natural nating pagmamataas, iniisip nating mas 
higit tayo kaysa iba at inuuna muna natin ang sarili nating pangangailangan at kaligayahan.  Itatanong 
natin:  “Ano ang mayroon dito para sa akin?”  Subalit sa tunay na Cristianismo walang lugar para dito 
dahil sinusundan natin ang Tagapagligtas na nagpakababa sa Kanyang sarili.  Sa Filipos 2, Siya ay naging 
alipin sa Kanyang bayan.  At tinatawag Niya tayo upang gawin ang gayon din:  ang tumingin hindi sa sarili 
nating mga bagay kundi sa mga bagay ng iba at upang pahalagahan ang iba kaysa sa ating sarili.   
 
At dito, sa Hebreo 10:24, inilalagay ito sa ganitong paraan, “Ating isaalang-alang ang isa’t isa.”  O 
sasabihin natin, maging maunawain sa isa’t isa.  Kapag may inuunawa ka, pinagtutuunan mo ito, 
minamasdan mo ito, iniimbestigahan mo ito, binibigyan mo ito ng lubos at masinsinang pagsusuri upang 
magkaroon ka ng malinaw na pagkaunawa nito at makagawa ng igsaktong pasya tungkol dito.  Ito ang 
salitang ginagamit ni Jesus sa Lucas 12 nang sabihin Niyang, “Pansinin ninyo ang mga liryo,” at “Pansinin 
ninyo ang mga uwak.”  Ibig Niyang sabihin, tumigil at isipin ang tungkol sa kanila, pagbulayan mo sila.  At 
ito ang kaisipan dito.  Dapat nating pansinin ang isa’t isa, iyan ay, dapat nating bigyan ng sadya, patuloy 
na pag-iisip ang iba, ang maging madaling makaramdam at maging mapag-unawa. 
 
Mula sa praktikal na pananaw, paano ang tingin diyan?  Iyan ay nangangahulugan na, bilang Cristiano, 
iniisip ko ang iba na inilagay ng Dios sa aking buhay.  Marahil ay gagawa ako ng listahan nilang lahat sa 
aking isip.  At kukunin ko ang isa sa kanila at maglalaan ng oras upang isipin ang isang iyon, upang ilagay 
ko ang aking sarili sa kanyang lugar, upang sikaping maunawaan siya.  At iyan, syempre, ay 
nangangahulugang kailangan kong makilala ang iba.  Kailangan kong makipagtulungan dito sa ibang mga 
Cristiano.  Kailangan kong makisama sa kanila upang makilala sila.  Nakita mo, iyan ay mahalagang 
bahagi, ang aspeto ng pagiging nasa iglesia.  Hindi tayo nagsasama-sama lamang sa iglesia upang 
sumamba at pagkatapos ay umalis, kundi nakikipag-usap tayo sa ibang mga mananampalataya, 
nakikilala natin sila at ang kanilang buhay at mga alalahanin.  Kaya, sa kabila ng ating pakikisama, kapag 
hindi tayo magkakasama, maaari natin silang patuloy na isipin.   
 
Iyan ay nangangahulugan na hindi ko palaging iisipin ang tungkol sa aking sarili, aking buhay, aking mga 
alalahanin, aking mga pagpupunyagi, at mga kagalakan.  Kundi, sa halip, nabubuhay ako sa buhay at sa 
mga kagalakan at mga tanong at mga pagpupunyagi ng ibang mga mananampalataya.  At kapag tapos na 
akong gawin ito sa isang indibiduwal na inilagay ng Dios sa aking buhay, pupunta naman ako susunod.  
Siguro ay magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagpunta sa lokal na direktoryo ng iglesia at isipin at 
ipanalangin ang bawat isa sa iba’t ibang kaanib.  Iyan ang tawag dito upang isaalang-alang ang isa’t isa.  
Ito ang ministeryo na tinawag ka sa katawan ni Jesu Cristo.  Sama-samang inilagay ng Dios ang mga 
mananampalataya sa katawan.  Lahat ng mga kaanib ay naroon upang tulungan ang isa’t isa.  Kailangan 
nilang lahat ang isa’t isa.  At dahil kailangan nating lahat ang isa’t isa sa iglesia, dapat nating isaalang-
alang ang isa’t isa. 
 
Gaano mo ginagawa iyan?  Gaano ka naghahanda, sa pagpunta mo sa pagsamba kasama ng bayan ng 
Dios, para sa makahulugang pakikipag-usap sa kanila?  Gaano mo iniisip ang ibang mga kaanib sa iglesia 
sa pagitan ng mga Linggo?  At kapag naiisip mo sila, ito ba ang mapagmahal at mapag-unawang 
pagsasaalang-alang sa kanila?  Hindi tayo maaaring maging mga Cristiano at maging makasarili.  Iyan ang 
unang bagay dito. 
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Subalit gayunman mayroong isang layunin.  Itong pagsasaalang-alang sa isa’t isa ay patungo sa pagkilos – 
ang gisingin ang isa’t isa sa pag-ibig at mabubuting gawa.  Ang gisingin ang isang tao ay ang pukawin sila 
o udyukan sila o pakilusin sila – upang pagalawin sila, upang pasiglahin sila.  Maiisip natin ang isang 
tagasanay sa isang pangkat na pampalakasan.  Ginigising niya ang pangkat, kinikilos niya sila, inuudyukan 
niya sila.  O maiisip natin ang isang mabuting amo sa pagawaan na nag-uudyok din sa mga tao. 
 
Ngayon, madali nating magigising ang tao sa maling paraan, sa pamamagitan ng pagkilos sa kanila upang 
magkasala.  Halimbawa, Efeso 6:4:  “At mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak.”  
Iyan ay, sa pamamagitan ng kawalang-katarungan at masamang halimbawa, makakapukaw ng hinanakit 
sa kanya ang ama sa mga anak niya at, sa bandang huli, kay Cristo.  At lahat ng mga nasa pamunuan at 
may kapangyarihan ay dapat maging napakaingat dito.  Ito ang isang bagay na magagawa ng sinuman sa 
atin.  Upang baligtarin ang mga salita sa teksto, maaari nating pukawin o ibunsod ang iba sa pagkapoot 
at masasamang gawa.  Binibigyan natin sila ng bigat upang magkasala sa pamamagitan ng ating asal o 
paraan ng pamumuhay, sa pamamagitan ng ating pakikipag-usap o sa pamamagitan ng ating 
makasalanan at lumilikha ng hidwaang pag-uugali.   
 
Ngunit dito sa teksto, ito ay inilalagay sa positibo.  Hindi lamang tayo may kakayahang gisingin ang iba 
upang magkasala, kundi, bilang mga Cristiano, upang gisingin sa pag-ibig at mabubuting gawa.  Ang pag-
ibig ay ang namumukod na katangian ng Cristiano.  Dapat nating pukawin ang isa’t isa sa pag-ibig.  Ang 
pag-ibig ay isang kilos.  Sa I Corinto 13 ang pag-ibig ay inilalarawan na may labing-apat na iba’t ibang 
mga pandiwa o mga salitang kilos.  Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob; hindi mayayamutin, 
hindi maiinggitin, o mapagmalaki o hambog, at iba pa.  Ang pag-ibig ay mapagpakasakit.  Hindi inuuna ng 
pag-ibig ang kanyang sarili.  Dapat nating pukawin sa pag-ibig at sa mabubuting gawa.  Ito ay tunay na 
isa pang paraan ng pagsasabi ng parehong bagay.  Ngunit ang diin ngayon ay nasa pagpapabanal, sa 
pamumuhay ng banal na buhay.  At bagama’t hindi nagtuturo ang Biblia ng kaligtasan sa pamamagitan 
ng mabubuting gawa, ito ay nagtuturo ng mabubuting gawa.  At ito, sa katunayan, ang layunin ng ating 
kaligtasan.  Isipin, halimbawa, ang Tito 2:14:  Si Cristo “ay nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin, 
upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan, at pakalinisin para sa kanyang sarili ang 
sambayanang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa.”  Ito ang ating lugar at ministeryo sa 
kapwa natin mananampalataya – ang kilusin sila sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. 
 
Isang nakapagpapalakas-loob na kaisipan para sa bawat Cristiano.  Marahil ikaw ang naging dahilan sa 
paghatak sa isang tao upang magkasala sa pananalita o paraan ng pamumuhay.  At nasisiraan ka ng loob 
tungkol sa lugar mo sa katawan ni Jesu Cristo at gusto mong lumayo sa ibang mga mananampalataya.  
Ngunit ngayon nakikita natin dito na ang bawat isa sa atin, bilang mananampalataya, ay mayroon hindi 
lamang pagkatawag, kundi ng kakayahan upang maging positibong impluwensya sa ibang mga kaanib ng 
katawan ni Cristo. 
 
Paano natin gagawin iyan sa mga mas praktikal na paraan?  Nais kong magbigay ng tatlong iba’t ibang 
paraan na magagawa natin ito.  Ngunit, nais ko munang sabihin ito:  Hindi mo mabisang magigising ang 
iba sa pag-ibig at mabubuting gawa kung hindi mo muna isinasaalang-alang ang iba.  Naroon ang 
dalawang pandiwa sa teksto.  Sinusundan ng pangalawa ang una.  Bago mo magising ang iba sa 
mabubuting gawa, dapat kang maging maunawain sa kanila.  Kailangan mo silang mahalin, kailangan 
mong makiramay sa kanila, kailangan mo silang unawain, kailangan mong pumasok sa kanilang buhay. 
 
Sinasabi ko ito dahil kadalasan may mga kaanib sa iglesia na ang tanging ambag sa katawan at buhay ng 
iba ay ang sumaway sa ibang mga kaanib.  Hindi sila kailanman nakikipag-usap sa iba, hindi sila 
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kailanman pumapasok sa kalagayan ng iba.  Gayunpaman, palagi silang handa na sumaway at mangaral.  
Oo, may lugar para sa pagsaway at para sa pangangaral sa pagitan ng mga Cristiano.  Subalit ito ay nasa 
konteksto ng pag-ibig sa katawan.  Kailangan itong timplahan ng mapagmahal na pagsasaalang-alang sa 
mga kapwa kaanib.  Karaniwan, ang pagsaway at pagpapayo ay hindi nagiging maayos sa iglesia dahil 
hindi ito ginagawa ng may pag-ibig.  Wala munang pagsasaalang-alang.  Ang katotohanan ay maaaring 
sinabi, ngunit ang katotohanan ay hindi sinabi ng may pag-ibig.  Para sa isang magandang halimbawa, 
maiisip natin ang mismong pagtrato ni Jesus sa Kanyang mga alagad.  Oo, sinaway Niya sila, kung minsan 
matalas, at ito ay masakit.  Sinabi Niya kay Pedro:  “Layuan mo ako, Satanas!”  Subalit iniibig Niya ang 
Kanyang mga alagad.   Nagmamalasakit Siya sa bawat pangangailangan nila.  At nang sinaway Niya sila, 
naunawaan nila ang Kanyang pag-ibig.  At nais nilang maayos, mabago, ang kanilang asal.   
 
O maiisip natin si Pablo sa I Tesalonica 2, kung saan ay sinasabi niya sa mga talatang 7 at 11 patungkol sa 
asal ng iglesia sa Tesalonica:  “Kundi kami ay naging malumanay sa gitna ninyo, gaya ng isang ina na nag-
aaruga sa kanyang mga anak….gaya ng inyong nalalaman, pinakitunguhan namin kayong tulad ng isang 
ama sa kanyang mga anak.” 
 
Ngayon, anu-ano ang tatlong paraan kung saan ay magigising natin ang iba sa pag-ibig at sa mabubuting 
gawa? 
 
Una, magagawa natin iyan sa pamamagitan ng ating halimbawa.  At mahalaga para sa atin na tandaan 
na minamasdan ng ibang mga mananampalataya ang paraan ng ating pamumuhay.  Nais nilang makita 
kung paano tayo mamuhay upang matuto sila mula dito.  Sabi ni Pablo kay Timoteo sa I Timoteo 4:12:  
“Ikaw ay maging halimbawa ng mga mananampalataya sa pananalita, pag-uugali, pag-ibig, 
pananampalataya, at sa kalinisan.”   
 
Ang pagiging halimbawa nito sa iba ay hindi bagay na kinakailangan nating gawin nang may kamalayan.  
Hindi, tuturuan ko ang iba kung paano sila mamuhay – dapat silang mamuhay tulad ko.  Kundi, sa 
pamumuhay mo ng banal na buhay, una sa harap ng Dios, makikita ito ng iba at sasabihin nila, “Narito 
ang lalaki ng Dios.  Narito ang isang pamilyang may kabanalan.  Narito ang isang lalaki at babae na 
nabubuhay sa banal na paraan sa kanilang pag-aasawa.  Narito ang isang mapagpakumbabang kaanib ng 
iglesia.  Narito ang isang taong dalisay, isang masipag na tao, isang taong may pagtatalaga.”  Ang paraan 
ng iyong pamumuhay at ang paraan ng pagdadala mo ng iyong sarili bilang Cristiano sa iyong 
pamumuhay una sa espiritual sa harap ng Panginoon ay pupukaw sa iba upang sundan ka.  Manggigising 
ka sa pag-ibig at mabubuting gawa sa pamamagitan ng halimbawa. 
 
At, ikalawa, magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagpapalakas ng loob.  Ang ibig kong sabihin diyan ay 
magbibigay kayo ng suporta at tiwala at pag-asa at kaaliwan sa isa’t isa.  Itataas mo ang iba, pasasayahin 
mo sila.  Positibo mong patitibayin ang espiritual na paglago sa ibang mga kaanib ng iglesia.  Ang 
pagpapalakas ng loob ay isang bagay na kailangan nating lahat bilang mga Cristiano.  Hindi labis na 
pagpuri, kundi isang tumatabi at nagsasabing, “Alam ko ang pinaghihirapan mo.  Nakikita ko kung ano 
ang ginagawa mo.  Nauunawaan ko kung ano ang pinagdaraanan mo.  Isinaalang-alang kita, at heto, 
narito ang mga pangako ng Dios, narito ang salitang pampalakas-loob.”  Ang isang paraan upang 
mapalakas natin ang isa’t isa ay ang magpahayag ng pagpapahalaga sa iba.  Ang taong hindi 
nagpapahayag ng pagpapahalaga ay isang taong walang konsiderasyon.  Kaya, mga bata, mga kabataan, 
mga asawang lalaki – pasalamatan n’yo ang inyu-inyong asawa, ang inyong ina, sa mga ginagawa niya sa 
inyong tahanan at sa inyong pamilya.  Sa gayon siya ay napapalakas.  O pasalamatan mo ang ibang mga 
kaanib ng iglesia o ang iyong pastor, o ang mga may katungkulan na nag-akay sa inyo sa mga espiritual 
na daan.  Magpahayag ka ng pasasalamat.  Nakakapagpalakas ng loob! 
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Isipin ang lahat ng pagkakataong ginawa ito ni Pablo sa mga liham na kanyang isinulat sa mga iglesia.  
Pinasasalamatan niya ang Dios dahil sa mga banal.  Pinupuri niya sila sa kanilang kalakasan.  Roma 1:8:  
“Nagpapasalamat ako sa aking Dios sa pamamagitan ni Jesu-Cristo tungkol sa inyong lahat, sapagkat ang 
inyong pananampalataya ay ipinahahayag sa buong daigdig.”  I Corinto 1:4:  “Ako ay laging 
nagpapasalamat sa aking Dios tungkol sa inyo, dahil sa biyaya ng Dios na ibinigay sa inyo sa 
pamamagitan ni Cristo Jesus.”  Filipos 1:3:  “Ako'y nagpapasalamat sa aking Dios tuwing kayo'y aking 
naaalala.”  I Tesalonica 2:13:  “At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Dios, nang inyong tanggapin 
ang salita ng Dios.”  II Tesalonica 2:13:  “Ngunit kami ay dapat laging magpasalamat sa Dios dahil sa inyo, 
mga kapatid.”  Nakapagpapalakas-loob sa mga banal na ito, sa mga iglesiang ito na sinusulatan ni Pablo 
upang magtiyaga, upang magpatuloy.  Sila ay ginising ng kanyang pagpapalakas-loob at pasasalamat. 
 
At, ikatlo, ginigising natin ang isa’t isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa sa pamamagitan ng 
pangangaral.  Halimbawa, pagpapalakas ng loob, at ngayon pangangaral.  Ano iyon?  Kung minsan, 
paminsan-minsan, ito ay pagharap at pagsaway.  Ngunit magkagayon man, dapat itong gawin sa 
konteksto ng malalim na pakikipagkaibigan sa ibang mga mananampalataya, ng pagsasaalang-alang sa 
isa’t isa, ng pag-ibig sa isa’t isa.  At ito ang dahilan kung bakit mahalaga para sa mga mananampalataya 
ang magsama-sama, at magkaroon ng pagsasamahan sa isa’t isa, bukod sa pormal na pagsamba ng 
iglesia sa Araw ng Panginoon.  Kaya kailangan tayong magkaroon ng Pag-aaral ng Biblia, o mas maliliit na 
grupo upang pag-usapan ang Salita ng Dios at ang paggamit nito sa ating mga buhay.  Sa gayon ito ay 
nagiging paraan upang mapasigla ang isa’t isa.  Kaya, sa pagtitipon natin sa Salita ng Dios, nagpapayuhan 
tayo sa isa’t isa, sinasabi natin, gaya ng narito sa Hebreo 10:  “Gawin natin ito, gawin natin iyan,” at 
ginigising natin ang isa’t isa sa pamamagitan ng ating pagpapayo sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. 
 
Sa isang malusog na iglesia, sa malusog na katawan ng mga mananampalataya, dapat itong maging 
bahagi ng buong buhay natin at pakikipagtulungan sa isa’t isa.  Kung mayroon tayong pag-uusap sa isa’t 
isa bilang mga mananampalataya tungkol sa ating trabaho o tungkol sa ating pamilya o tungkol sa ating 
pag-aasawa o tungkol sa pagpapalaki ng ating mga anak, kung gayon hindi lamang tayo naglalagay ng 
halimbawa, kundi tayo ay nagpapayo at nagpapalakas sa isa’t isa. 
 
Upang mabisa itong magawa sa iglesia, kailangang magkaroon ng pagpapakumbaba, ng kahandaang 
tumanggap ng payo mula sa iba.  Sa ganitong paraan ginagawa nating may pananagutan ang isa’t isa 
bilang mga mananampalataya.  At iniiwasan nitong makapasok sa iglesia ang gulo at disiplina at 
kasalanan. 
 
Kaya, bilang Cristiano, sino ka man, ito ang personal mong ministeryo.  Kasama dito ang ibang mga 
Cristiano na inilagay ng Dios sa iyong buhay, marahil sila ang mga bahagi ng iglesia kung saan ka kaanib.  
Ang ibang mga Cristianong iyon ay hindi perpektong mga tao.  Hindi sila kinakailangang ang 
pinakamasasayang kasama.  Maaaring hindi sila palaging maghatid sa iyo ng kagalakan.  Subalit inilagay 
sila ng Dios sa iyong buhay.  Mayroon silang mga pangangailangan, at kailangan mo silang unahin kaysa 
iyong sarili.  Dapat kang sadyang magbukod ng oras upang isipin at ipanalangin ang ibang mga 
Cristianong ito at pagkatapos ay palakasin ang kanilang loob at pasalamatan sila at maging halimbawa sa 
kanila, upang mapukaw mo sila sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. 
 
Ginagawa mo ba, bilang Cristiano, ang iyong bahagi sa kabuuan ng katawan ni Jesu Cristo? 
 
 
Manalangin tayo. 



6 
 

 
Ama, pinasasalamatan Ka namin sa pribilehiyo upang sumamba, at pinasasalamatan Ka namin na kay 
Jesu Cristo kami ay dinala sa isang katawan kasama ng ibang mga mananampalataya.  Tulungan Mo 
kaming maunawaan na ang pagiging ligtas at pagkakaroon ng mga pagpapala at pagkakaroon ng mga 
kaloob ay hindi una at pangunahing para sa personal naming kapakinabangan, kundi upang maalalayan 
namin ang iba sa katawan ni Jesu Cristo.  Tulungan Mo kaming maging maunawain, na maging 
mabubuting halimbawa, at sa ganitong paraan ay mapukaw ang ibang mga mananampalataya na 
tulungan ang isa’t isa sa kanilang buhay Cristiano.  Ito ang aming dalangin alang-alang kay Jesus, Amen.  


