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HEBREO 10:25 
“BAKIT PUPUNTA SA IGLESIA” 

NI REV RODNEY KLEYN   
 
Ngayon ay bubuksan natin ang ating mga Biblia at pag-aaralan ang Salita ng Dios sa Hebreo 10:25.  
Nilalayon kong tratuhin ang talatang ito sa dalawang mensahe – ngayon ang pagtingin sa tawag na 
dumarating sa bawat Cristiano upang regular na dumalo sa iglesiang tapat sa Salita ng Dios, ang 
pagkatapos, sa susunod nating mensahe sa talatang ito, na dalawang linggo mula ngayon, titingnan 
natin ang tawag na ang bawat Cristiano ay kailangang maging kaanib ng isang lokal na iglesia.  Kaya 
ngayon ay pag-uusapan natin kung bakit mahalagang dumalo sa iglesia, at sa susunod kung bakit 
kinakailangang maging kaanib ng iglesia. 
 
Kumbinsido ako na sa panahon natin kung saan tayo nabubuhay madalang na ang mas mahalaga at may 
kaugnayang mensahe para sa Cristianismo.  Sinasabi ko iyan dahil ang Cristianismo sa ngayon ay may 
tanda ng kasamaan ng consumerism at pagkakanya-kanya.  Ano ang consumerism?  Ang isang 
tumatawag sa kanyang sarili na Cristiano ay nagsasabing, “Mag-iikot ako para maghanap ng iglesia 
hanggang may makita akong isa na tutugon sa lahat ng nararamdaman kong kailangan ko at kasiya-siya 
sa akin.”  At ang mga iglesia ay nagiging “sensitibo sa naghahanap,” kung kaya’t ibinibigay nila kung 
paano ito gusto ng tao, sa halip na ang sinasabi ng Dios kung paano ito nararapat.  Ano ang pagkakanya-
kanya?  Ito iyon, na sinasabi ng Cristiano, “Ang buhay ko ang pinakikialaman ko.  Ito ay tungkol sa akin at 
sa aking Dios.  Hindi ko kailangan ang iglesia.  At tunay na hindi ko kailangan ang ibang tao para sabihin 
sa akin kung ano ang iniisip nila sa sinasabi ng Biblia tungkol sa buhay ko at kung paano ako dapat 
mamuhay.”  Kaya, muli, ibinibigay ng iglesia ito sa pamamagitan ng pag-aalis ng lahat ng pormal na 
pagpapaanib at wala nang disiplina sa kasalanan, walang pananagutan.  Komunyon?  Ang mga 
sakramento ay bukas sa sinuman at sa lahat at kinukunsinte ang bawat paraan ng pamumuhay at 
kapahayagan sa iglesia.   
 
Kasalungat nito, tinatawag ng Biblia ang bawat mananampalataya upang humanap at regular na dumalo 
sa nakatakdang pagtitipon para sa pagsamba sa isang iglesiang lokal na tapat sa Kasulatan.  Bilang mga 
Cristiano, wala tayo ng pagpipiliang “magsasarili.”  At, ang pamantayan sa paghanap ng iglesia ay hindi 
kung ano ang makapagpapaligaya sa akin bilang indibiduwal, kundi ang katapatan sa Salita ng Dios. 
 
Ito ang nasa teksto natin para sa mensahe ngayon.  Hebreo 10:25:  “Na 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.”  Nais kong isaalang-alang ito sa ilalim ng dalawang pangunahing 
pamagat:  Una, ano ang kahulugan nito?  At pangalawa, bakit ito kinakailangan? 
 
Ang aklat ng Hebreo, matatandaan n’yo, ay isinulat sa mga unang mananampalatayang Judio, na, dahil 
sa pag-uusig, ay natuksong bumalik sa Judaismo.  Sa sulat na ito, lalo na sa ilang mga talata dito na ating 
tinitingnan, ang sumulat ay nagbibigay ng nakakapukaw na tawag sa kanyang tagapakinig upang 
magpatuloy sa kanilang pananampalataya kay Cristo.  Matapos ipaalala sa kanila ang dakilang pribilehiyo 
ng malayang paglapit sa Dios sa pamamagitan ng dugo ni Jesu Cristo (t. 19-21), nagbigay siya ng tatlong 
pagpapayo.  Una, tayo’y lumapit sa Dios, iyan ay, tayo’y sumamba.  Pangalawa, manghawakan tayong 
matatag sa ating pag-asa, iyan ay, magtiyaga, huwag sumuko.  At, pangatlo, ating isaalang-alang kung 
papaano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa, iyan ay, manatili tayo sa isa’t isa 
bilang mga Cristiano.  Gayunman, di maikakaila, na may ilang humiwalay na mula sa pananampalataya.  
At ang kanilang paghiwalay ay ipinakita sa ganitong paraan, na kanilang pinabayaan ang regular na 
pagtititpon ng iglesia sa pagsamba.  Iyan ay nakapagpahina ng loob ng mga nanatili at marami ang 
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natuksong sumunod sa kanila.  Sa kabila ng lahat, mahirap ang pagiging inuusig na Cristiano.  Kaya, sa 
teksto, ang payo ay “huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ugali ng iba.”   
 
Ang kahulugan dito ay napakalinaw at simple.  Wala nang mas malinaw pang mga salita para dito.  Ang 
mga salitang “ang ating pagtitipon” ay tumutukoy sa pagtitipon ng mga Cristianong mananampalataya 
sa pagsamba at pangangaral sa isang partikular na lugar.  Ang mga salitang iyon ay tumutukoy sa regular 
na nakatakdang pagtitipon ng iglesiang lokal.  Ang regular na pagtitipon kasama ng ibang mga 
mananampalataya sa pagsamba ay kasanayan ng unang iglesia sa Bagong Tipan.  Nagtitipon-tipon sila 
kasama ng ibang mananampalataya upang sumamba sa Dios at upang manalangin at makinig ng Salita 
ng Dios at sama-samang tumanggap ng mga sakramento.  Ang mga kasanayang home-churching at ang 
kaisipang pagkakanya-kanya ng Cristianismo na ako lamang at ang aking Dios ay banyaga sa Kasulatan.  
Sa halip, ito ang mababasa natin tungkol sa mga unang mananampalataya sa Mga Gawa 2:41, 42:  
“Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag nang araw na iyon ang 
may tatlong libong kaluluwa.  Nanatili sila sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputul-
putol ng tinapay at sa mga pananalangin.”  Walang pagkakanya-kanya doon.  Ang salitang kanilang 
tinanggap ay ang salitang ipinangaral ng mga alagad na kumakatawan sa iglesia.  Yamang 
sumampalataya, pumunta sila sa iglesia upang mabautismuhan.  Pagkatapos ay nadagdag sila sa iglesia.  
Kaya, bilang mga kaanib ng iglesia, nanatili sila sa “turo ng mga apostol,” iyan ay, sa ilalim ng kanilang 
pagtuturo at sa pagsasama-sama, na ang mga bago nilang mga kaibigan ay ibang mga Cristiano, at sa 
pagpuputul-putol ng tinapay at sa pananalangin, iyan ay, ang pampublikong gamit ng mga sakramento 
at sa sama-samang pananalangin kasama ng ibang mga Cristiano.  Hindi nila sinabing, “Ngayong mga 
Cristiano na tayo, maaari na tayong manatili na lamang sa bahay at gawin sa sarili nating paraan ang 
Cristianismo.” 
 
Gusto kong idagdag dito na bagaman walang mali o di kasalanan ang radyong pang-Cristiano, o sa 
paggamit ng Internet upang makakuha ng mga tulong pang-Cristiano, ang mga iyon ay maaaring 
magamit sa maling paraan kapag pinalitan natin ang iglesia ng radyo o Internet.  Ang teknolohiya ay 
hindi masama.  Subalit hindi ito dapat gamitin bilang dahilan upang lumayo sa pampublikong pagsamba.  
At hindi ito dapat gamiting pamamaraan upang ihiwalay ang sarili bilang Cristiano.  “Huwag nating 
pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ugali ng iba.”  Ang kasanayan ng unang iglesia sa Bagong Tipan 
sa pagtitipon sa pagsamba ay isang huwaran o halimbawa para sa mga Cristiano ngayon. 
 
Narito ang ilan pang mga halimbawa mula sa Kasulatan.  Sa Mga Gawa 20:6, 7 mababasa natin ito (si 
Lucas ang nagsusulat at sabi niya):  “Ngunit naglakbay kami mula sa Filipos pagkaraan ng mga araw ng 
Tinapay na Walang Pampaalsa, at sa loob ng limang araw ay dumating kami sa kanila sa Troas, kung saan 
kami tumigil ng pitong araw.  Nang unang araw ng sanlinggo, nang kami ay nagtitipon upang magputul-
putol ng tinapay, si Pablo ay nagsalita sa kanila; yamang nagbabalak siya na umalis kinabukasan, 
nagpatuloy siya sa pagsasalita hanggang hatinggabi.”  Dito ang misyonero, si Pablo, ay dumating sa Troas 
nang Lunes o Martes.  Pagkatapos, nang sumunod na Linggo, ang unang araw ng sanlinggo, lahat ng mga 
alagad sa lugar na iyon, ay nagtipun-tipon upang magputul-putol ng tinapay.  Ito ang kanilang regular na 
nakatakdang pagtitipon sa pagsamba.  Noon pa sa iglesia sa Bagong Tipan sila ay nagtitipun-tipon ng 
Linggo, ang Sabbath ng Cristiano at hindi ang Sabbath ng Judio, na Sabado.  Nagtipun-tipon sila para 
saan?  Upang magputul-putol ng tinapay, iyan ay, para sa pagsasagawa ng Banal na Hapunan.  At sila ay 
nagtipun-tipon upang marinig ang pangangaral ng ebanghelyo.  Sa araw na ito ay may panauhin silang 
mangangaral – si Pablong misyonero.  Ito ang uri ng pagtitipon na nasa isip ng ating teksto nang sinasabi 
nitong huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon – pampublikong pagsamba, sa Araw ng Panginoon, 
upang marinig ang Salita ng Dios at upang tumanggap ng mga sakramento. 
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Narito pa ang isang sitas, I Corinto 16:1, 2.  Ang sitas na ito ay nagbibigay-diin sa isa pa, naiiba, 
mahalagang sangkap ng pagsamba sa iglesia.  Mababasa natin dito:  “Ngayon, tungkol sa ambagan para 
sa mga banal, ay gawin din ninyo gaya ng aking itinagubilin sa mga iglesia sa Galacia.  Tuwing unang 
araw ng sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya, upang 
huwag nang gumawa ng mga ambagan pagdating ko.”  Tinutukoy dito ni Pablo ang tungkol sa koleksiyon 
para sa mahihirap.  At sinasabi niyang sa unang araw ng sanlinggo dapat na silang magbukod ng perang 
ito.  Bakit niya ito sinasabing gawin nila sa unang araw ng sanlinggo?  Dahil doon sila nagtitipun-tipon 
para sa pampublikong pagsamba.  Ang mga koleksiyong ito ay bahagi ng pagsambang iyon.  At ganito 
iniaayos ang mga bagay-bagay – hindi lamang sa Corinto, kundi sa lahat ng mga iglesia sa Galacia.  Kaya 
muli, ayan ang iglesiang nagtitipun-tipon para sa pampublikong pagsamba sa isang takdang araw.    
 
At ngayon, sa Hebreo 10:25, sa negatibo, ang mga mananampalataya ay hinihikayat na huwag pabayaan 
itong mga pampublikong pagtitipon sa pagsamba.  Sinasabi ng manunulat, “May mga tungkulin kayo sa 
iglesiang lokal.  At isa sa kanila ay dumating kayo sa pagsamba kasama ng ibang mga mananampalataya; 
na lumahok kayo sa aspetong ito ng buhay ng iglesia.” 
 
Bakit lalayo ang mga Cristiano?  Siguro iyan ang tanong na dapat mong sagutin kung hindi ka regular na 
nakikipagtipon kasama ng bayan ng Dios sa pagsamba.  Nakikita natin dito sa Hebreo na apatnapu o higit 
pang taon matapos ang pag-akyat ni Cristo, ang ilan sa nagsasabing Cristiano ay nakaugalian na ang  
hindi regular na pagdalo sa lingguhang pagtitipon sa pagsamba.  Bakit?  Ang teksto mismo ay hindi 
sinasabi.  Ngunit sa ibang lugar sa Bagong Tipan, at mula sa ilang unang mga literaturang pang-iglesia, 
makakapulot tayo ng ilang mga dahilan.  Ang ilan ay natakot mausig ng mga Romano.  Ang iba ay 
nagpadala sa panggigipit mula sa pamilya at mga kaibigang Judio at inilagay na mas higit ang kanilang 
pamilya at mga kaibigan kaysa pagsamba.  Malamang ang ilan ay napahiya sa kaliitan ng kanilang 
Cristianong kongregasyon kumpara sa mga sinagogang malaki at dinadaluhan ng maraming Judio.  Ang 
iba naman ay may inaasikasong negosyo sa unang araw ng sanlinggo, ang Araw ng Panginoon.  At ang 
iba ay espiritual lamang na tinatamad.  Ngayon, wala sa mga iyan ang binanggit dito sa teksto.  Iyan ay 
dahil ni isa sa mga ito ay hindi lehitimong dahilan sa pagpapabaya sa pampublikong pagsamba.  Ngunit 
binanggit ko sila dahil sa panahon natin ng consumerism at pagkakanya-kanya, ang mga ito ang mismong 
dahilan na ibibigay ng tao sa pagpapabaya sa pagtitipon kasama ng bayan ng Dios sa pagsamba. 
 
Nakita mo, walang anumang bago sa ilalim ng araw.  Sasabihin ng ilan ngayon, “Ang iglesia ay napakaliit, 
mas mabuti pang manatili na lang ako sa bahay kasama ng aking pamilya.”  Ang iba ay tatawaging “araw 
ng pamilya”ang Linggo at uunahin nila ang pamilya kaysa pagsamba.  Ang iba naman ay hahayaang 
higitan ng trabaho at negosyo ang pagsamba sa Dios.  At ang ilan ay espiritual lamang na tamad – “Ang 
Linggo ay araw ko; natutulog ako kapag Linggo.  Ito lamang ang araw na magagawa ko iyan.  Masyadong 
malaki ang hinihingi ng iglesia.  Ang mga tao doon ay mahirap unawain.  Kung wala akong ibang 
gagawin, pupunta ako doon.  Hindi ko kailangang nasa iglesia upang maging isang Cristiano.” 
 
At lahat ng ito na iyong maririnig sa mga Cristiano ngayon ay nagpapahayag ng nakapangingilabot na 
pagkaunawa ng katuruan ng Biblia sa iglesia.  Sa halip na makita ang iglesia bilang pangunahing 
kasangkapan kung saan ay ipinapatupad ng Dios ang Kanyang biyaya sa Kanyang bayan, at sa halip na 
makita ang pagtitipon ng mga mananampalataya bilang pagsasama-sama ng katawan ni Cristo at ng mga 
bahagi ng katawang iyon upang, bilang mga Cristiano, tayo ay magiging kalakasan sa isa’t isa, ang asal 
ay:  “Hindi ko naman talagang kailangan ang iglesia.  Ang ibang mga Cristiano ay mananatili, magiging 
maayos sila kahit wala ako.” 
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Subalit napakalinaw na itinuturo ng Biblia na ang iglesia ay dapat ituring na isang katawan na binubuo ng 
maraming iba’t ibang mga bahagi.  Ang bawat bahagi ay mahalaga, at ang bawat bahagi ay may kaloob 
na dapat niyang iambag alang-alang sa ibang mga bahagi.  Kaya hindi natin dapat pabayaan ang 
pagtitipon ng iglesia sa pagsamba sa Araw ng Panginoon.  
 
Bakit hindi?  Bakit mahalagang magtipun-tipon sa pagsamba?  Ito ang aking ikalawang pangunahing 
punto sa mensahe. 
 
May maraming dahilan.  Ang isang pinakamahalaga ay ito, na kailangan nating marinig ang pangangaral 
ng Salita ng Dios.  Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagsamba at sa pagtitipun-tipon ng mga 
mananampalataya sa pagsamba, kung gayon ay dapat nating maunawaan na ang Salita ng Dios at ang 
pangangaral ng Salita ng Dios ay ang pangunahing bahagi ng pagsamba.  Ang iglesia ay hindi isang 
samahan ng mga taong may magkakatulad na interes.  Ang mga mananampalataya ay hindi 
nagkakatipon upang malibang.  Ni ang iglesia man ay oras para sa pangganyak na pananalita.  Kundi, sa 
pagsamba, tayo ay lumalapit sa Dios na unang lumapit sa atin.  Pumarito Siya sa Kanyang Anak.  
Binuksan Niya ang daan.  At ngayon ay dumarating Siya sa atin sa ebanghelyo.  Sabi ni Pablo sa 
ebanghelyong ito at sa pangangaral nitong ebanghelyo sa Roma 1:16 na “ito ang kapangyarihan ng Dios 
para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya.”  Sinasabi niya sa atin sa Roma 10 na malibang marinig 
natin ang pangangaral ng ebanghelyo, hindi tayo makakatawag sa Dios upang maligtas.  
 
At, iyan sa isip, mahalaga na, bilang mga mananampalataya, ay makakita tayo ng iglesiang 
nagpapahayag at matapat sa Salita ng Dios, na nangangaral sa katotohanan.  Kung iniibig natin ang Salita 
ng Dios sa katotohanan, kung iniibig natin si Cristo at ang ebanghelyo, kung gayon hindi tayo magiging 
masaya sa kung saan lang, sa anumang grupo ng mga taong tinatawag ang sarili nitong Cristianong 
iglesia.  Kundi kailangan nating makakita ng iglesia kung saan ang ebanghelyo ng kaligtasan para sa mga 
makasalanan sa pamamagitan ng dugo at handog ni Jesu Cristo ay ipinahahayag at kung saan ang pagka-
soberano ng Dios ay ipinahahayag sa paunang pagtatalaga at sa gawa ng kaligtasan. 
 
At hayaan n’yong idagdag ko ito dito.  Iyan mismo ang layunin ng ating ministeryo sa radyo sa Reformed 
Witness Hour.  Hindi natin ito ginagawa bilang kapalit ng iglesia, kundi ito ay nilayon upang tulungan 
kayo, mga tagapakinig namin, na lumago sa inyong pagkaunawa ng ebanghelyo at ng katotohanan 
upang kayo ay maging handa sa paghahanap ng iglesiang matapat sa Salita ng Dios. 
 
Kaya, mayroon tayo dito ng pangunahin nating dahilan kaya kailangan nating dumalo sa iglesia, upang 
matanggap natin ang Salita ng Dios, na siyang espiritual na pagkain ng ating mga kaluluwa, upang 
maligtas tayo, at upang mapanatili tayo sa pananampalataya. 
 
Ang dahilang iyan sa katunayan ay hindi binanggit dito sa Hebreo 10:25.  Ngunit nasa likod ito ng 
dalawang dahilan na narito.  Ang iba pang dalawang dahilan ay naibigay na.  Una, upang mapalakas ang 
loob ng isa’t isa, at, pangalawa, dahil tayo ay nabubuhay sa huling mga araw.  “Na 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.”   
 
Kailangan nating palakasin ang loob ng isa’t isa.  Ito ay tunay na pag-uulit ng sinabi sa naunang talata.  
Ito ang isang paraan (gaya ng nasa talatang 24) “kung papaano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa 
mabubuting gawa.”  Gagawin natin ito sa pamamagitan ng pagpapalakas ng loob ng isa’t isa.  At, nakita 
mo, malibang magsama-sama tayo, malibang makilala natin ang isa’t isa bilang kapwa mananampalataya 
sa iglesiang lokal, malibang sama-sama tayong gumugol ng panahon, malibang sama-sama tayong 
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makinig sa turo at pangaral ng Salita ng Dios sa pangangaral ng ebanghelyo, imposibleng mapalakas 
natin ang loob ng isa’t isa.  Subalit kung magsama-sama tayo, kapag nakilala na natin ang isa’t isa bilang 
mga Cristiano at kapag nakikibahagi tayo sa paghihirap ng isa’t isa at malaman ang mga kahinaan at 
pagkatao ng isa’t isa, sa gayon ay mabisa nating mapapalakas ang loob ng isa’t isa.  Umuupo tayong 
magkakasama sa pagsamba sa ilalim ng parehong Salita ng Dios.  Sa gayon ay lalabas tayo sa iglesia at 
masasabi natin sa isa’t isa, “Narinig mo ba ang Salita ng Dios?  Narinig mo ba ang mga pangako?  Narinig 
mo ba ang nakapagpapalakas na katotohanan?  Narinig mo ba ang ebanghelyo na nagpapakilos sa atin 
upang mamuhay sa kabanalan?”  At, nakita mo, sa ganitong paraan binubuklod tayo ng Salita ng Dios 
habang tayo ay nagtitipun-tipon sa pampublikong pagsamba. 
 
Nakikinita ko na matapos mangaral ni Pablo sa Troas ng buong magdamag at pagkatapos ay umalis 
kinaumagahan, na pinalakas ng mga banal doon ang loob ng isa’t isa mula sa mga sermon ni Pablo ng 
mahaba pang oras pagkatapos. 
 
Kaya nagsasama-sama tayo upang palakasin ang loob ng isa’t isa, upang makinig at magsalita sa isa’t isa 
ng Salita ng Dios.  At, nakita mo, kung nakaupo ka sa bahay o kung pinabayaan mo ang pagsamba dahil 
sa ibang interes o ibang gawain, nalaktawan mo ito.  At hindi mo rin maaabutan ang kapulungan ng mga 
banal.  Hindi iyan mabuti.  Kung puputulin ko ang paggalaw ng isa sa mga bahagi ng aking katawan, hindi 
ito gaanong magtatagal.  Kailangan natin ang isa’t isa bilang mga mananampalataya. 
 
At iyan ay naghahatid sa atin sa isa pang dahilan sa teksto.  Bakit hindi natin dapat pabayaan ang 
pampublikong pagtitipon ng iglesia?  Bakit sila mahalaga?  Sabi niya, “Lalung-lalo na kapag inyong 
nakikita na papalapit na ang Araw.”  Ang araw na tinutukoy niya ay ang araw ng pagbabalik ni Jesu 
Cristo, ang araw na darating Siya sa mga ulap ng kalangitan sa kahatulan at kaligtasan. 
 
Ngayon ang teksto dito ay hindi gaanong interesado sa araw na iyon mismo, kundi ang paglapit ng araw 
na iyon, ano ang patutunguhan ng araw na iyon.  Kaya sinasabi niyang nakikita natin na papalapit na ang 
araw na iyon.  Ang sinasabi niya ay ito, na habang papalapit ang araw ni Jesu Cristo, ang mga bagay sa 
sanlibutan ay mas pasama nang pasama para sa mga Cristiano.  Sinasabi sa atin ni Jesus sa mga 
ebanghelyo na magkakaroon ng malaking pagtalikod, panahon ng matinding pag-uusig na hindi pa natin 
nakita noon sa kasaysayan.  At darami ito habang nagpapatuloy ang kasaysayan.  Habang paparating ang 
araw ni Jesu Cristo, higit nating makikita ang mga bagay na ito.  Lalago ang kasamaan.  May labis-labis na 
pagsalungat sa biblikal na Cristianismo.  Darami ang pag-uusig.  At dahil nakikita natin ang mga bagay na 
ito, sabi ng manunulat, ito ay nagbibigay sa atin ng mas malaking dahilan upang magtipun-tipon kasama 
ng ibang mga mananampalataya.  “Lalung-lalo na,”sabi niya, “lalung-lalo na kapag inyong nakikita na 
papalapit na ang Araw.”  Mayroong mahigpit na pangangailangan.  Higit nating kailangan ang isa’t isa sa 
huling mga araw.  At hindi ba tayo nabubuhay sa mga araw na ito?  Hindi ba sumasagana ang kasamaan 
ngayon?  Hindi ba labis-labis ang nakikita nating pagsalungat sa pananampalatayang Cristiano?  Hindi ba 
lalong higit na nagiging mahirap sa ilang bahagi ng lupa upang magsama-sama ang mga 
mananampalataya sa pagsamba, dahil sa pag-uusig?  Kaya nga, lalong higit, kailangan nating magtipun-
tipon sa iglesia. 
 
Kaya, ito ang Salita ng Dios para sa iyo ngayon:  Huwag mong ipagwalang-bahala ang iglesia.  Huwag 
mong sabihin, “Tatahakin ko itong mag-isa bilang Cristiano.”  Huwag mong sabihin, “May ibang mga 
bagay na mas mahalaga sa akin o mas interesante sa akin kaysa pagsamba kasama ng bayan ng Dios.”  
Huwag mong sabihin, “Napakahirap, napakaraming sumasalungat, o hindi ko masyadong kasundo ang 
ibang mga Cristiano.”  Huwag, manatili ka kay Cristo.  Manatili sa ebanghelyo.  Manatili sa Kanyang 
bayan, sapagkat naroon ang iyong kalakasan sa masasamang araw na darating.  Gaya ng sinabi niya sa 
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talatang 23:  “Panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa nang walang pag-
aalinlangan.” 
 
Kaya, ito ang dahilan kung bakit kailangan nating pumunta sa iglesia.  Hindi ito pagiging naroon lang 
bilang mainit na katawan upang punuin ang mga upuan o upang palakasin ang pag-aawitan o maglagay 
ng pera sa lalagyan ng koleksyon para sa ilang ministeryo.  Kundi ito ay isang bagay na kailangan natin:  
kailangan natin ang isa’t isa upang matagpuan tayong tapat sa araw ni Jesu Cristo. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Panginoon naming Dios, ingatan mo po kami, aming dalangin, sa pamamagitan ng Iyong Salita.  
Pangalagaan mo po kami sa aming pagtatalaga sa iglesia ni Jesu Cristo at sa ibang mga 
mananampalataya.  At, Panginoon, sa mga nakikinig ngayon na walang lugar sa iglesia, na hindi 
makatagpo ng matapat na iglesia, buksan mo po ang daan para sa kanila upang makakita ng tunay na 
pagtitipon kasama ng ibang mga mananampalataya malapit sa Iyong Salita alang-alang sa kanilang mga 
kaluluwa.  Para sa mga iniwan ang iglesia, Panginoon, palambutin mo po ang kanilang mga puso.  Ibalik 
mo sila sa kawan.  At ingatan mo ang Iyong iglesia, dalangin namin, sa masasamang araw kung saan kami 
ay nabubuhay, hanggang sa araw ni Jesu Cristo.  Ito ang aming dalangin, alang-alang kay Jesus, Amen. 


