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HEBREO 10:25 
“ANG KAHALAGAHAN NG PAGIGING KAANIB SA IGLESIA” 

NI REV RODNEY KLEYN   
 
Dumating tayo ngayon sa huli nating mensahe dito sa maliit na bahagi ng Hebreo 10:19-25.  Ang layunin 
ng manunulat sa bahaging ito, at tunay sa buong aklat, ay upang palakasin ang loob ng mga 
mananampalataya upang magtiyaga sa kanilang pananampalataya.  Ang kanyang mga tagapakinig ay 
binubuo ng mga inuusig na Cristianong Judio na nagtangkang bumalik sa Judaismo.  Kaya inilagay niya sa 
kanilang harapan ang pangingibabaw ni Cristo at ang dakilang pribilehiyo ng mga mananampalataya sa 
Bagong Tipan na makalapit sa Dios sa pamamagitan ng dugo ni Jesu Cristo.   
 
Nilagyan natin ng etiketa ang mga talatang ito na “Ang Tawag sa Pagsamba sa Bagong Tipan,” at nakikita 
natin ang kaisipang iyan na inuulit ng maraming beses sa mga talatang ito.  Ang talatang 19 ay nagsasabi 
tungkol sa “pagtitiwala na pumasok sa santuwaryo.”  Nagsasabi ang talatang 22, “tayo'y lumapit” sa 
Dios.  Talatang 23:  “Panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa.”  Talatang 24:  
“At ating isaalang-alang ang isa't isa.”  At, lalo na ang talatang 25:  “Huwag nating pabayaan ang ating 
pagtitipon, gaya ng ugali ng iba.”  Ito ang tawag sa mga Cristiano sa Bagong Tipan upang sumali sa 
pampubliko at sama-samang pagsamba ng iglesia. 
 
Sa huli nating mensahe, na dalawang linggo na ang nakakaraan, tiningnan natin ang talatang 25 at pinag-
usapan kung bakit, bilang mga Cristiano, dapat tayong pumunta sa iglesia, o, sa madaling salita ng 
teksto, bakit hindi natin dapat pabayaan ang ating patitipon.  Sa kabila ng kanya-kanyang mentalidad ng 
maraming Cristiano ngayon, na ang kadalasang pag-uugali ay:  “Hindi ko kailangan ang iglesia at hindi ko 
kailangan ang ibang mga mananampalataya.  Kaya kong magbasa ng Biblia mag-isa at magkaroon ng 
epektibong relasyon sa Dios” – sa kabila niyan, nakita natin na ang kasanayan ng mga unang 
mananampalataya sa Bagong Tipan, at ang tawag sa mga mananampalataya sa bawat panahon, ay ang 
magtipun-tipon sa pampublikong pagsamba sa unang araw ng sanlinggo upang manalangin, upang 
magdala ng kanilang mga kaloob, at lalo na upang makinig ng Salita ng Dios.  Dahil sa mga pagtitipong 
iyon ang iglesia, bilang katawan ni Cristo sa isang lokal na lugar, ay magkasamang lumalago.  Kung kaya 
ang manunulat dito sa Hebreo 10 ay nagsasalita rin tungkol sa pagtitipon ng mga banal:  isinasaalang-
alang ang isa’t isa, ginigising ang isa’t isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa, at pinalalakas ang loob ng 
isa’t isa – ang lahat ng ito ay hindi posible kung hindi tayo sama-samang dumadalo bilang mga kapwa 
Cristiano. 
 
Sa mensahe ngayon, nais kong dalhin ito ng isang hakbang pa at pag-usapan, hindi lamang ang tungkol 
sa pagdalo sa iglesia, kundi ang tungkol sa pag-anib sa iglesia.  Gagawin ko iyan hindi dahil palagay ko 
ang lahat ay dapat maging kaanib ng iglesiang pinagpapastoran ko, o ng mga iglesiang aming 
kinakatawan.  Kundi gagawin ko iyan dahil sa Bagong Tipan mayroong tiyak na istraktura at utos na 
itinakda para sa iglesiang lokal, at ang istrakturang ito o organisasyon ay mahalaga hindi lamang para 
makapagbigay ang iglesia ng mabisang patotoo at upang makita at makilala sa sanlibutan,kundi para rin 
sa espiritual na buhay at kapakanan ng indibiduwal na Cristiano.  Sa madaling salita, ang iglesia ay 
organisasyon na mahalaga sa buhay ng bawat Cristiano.  Ang bawat Cristiano ay dapat maging bahagi 
nito sa pamamagitan ng pagiging kaanib ng isang lokal na kongregasyon.  
 
Ang maging kaanib ng isang iglesia ay higit pa sa paghanap ng iglesiang gusto mo at regular ka doong 
dumadalo kung kaya’t mas nakikilala mo ang ibang tao na nagsisimba doon at nagiging palagay ka sa 
kapaligiran ng iglesia.  Maraming iglesia ngayon ang nag-aalok ng tulad niyan.  Walang pagiging kaanib…. 
dumalo ka lang…ang lahat ay tinatanggap….wala kaming disiplina, walang pormal na bigkis, at inaalok 
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namin ang mga sakramento sa lahat ng ipinapalagay na sila ay mga Cristiano….at hindi kami 
magpapatupad ng anumang pagsaway sa anuman sa iyong personal na buhay. 
 
Kapag sinasabi ko ang tungkol sa pagiging kaanib, at kapag sinasabi ng Biblia ang tungkol sa pagiging 
kaanib, ibig kong sabihin ay pormal na pag-anib kung saan ay dadaan ka sa ilang mga serye ng klase o 
proseso ng paghahanda ng iyong sarili para maging kaanib.  At sa mga klaseng iyon at sa paghahandang 
iyon ikaw ay tuturuan sa lahat ng mga pangunahing katuruan ng Kasulatan gaya ng pinanghahawakan ng 
iglesia.  Pagkatapos ay gagawa ka ng opisyal na kahilingan upang maging kaanib.  At ikaw ay 
kakapanayamin ng mga namumuno, ng elders sa iglesia.  Tatayo ka at hayagang magpapahayag ng iyong 
pananampalataya sa harap ng iglesia.  At doon ay ipapahayag mo ang iyong lubos na pakikiisa at ang 
iyong pagtatalaga sa iglesiang lokal.  At sa pagiging pormal na kaanib, ipinahahayag mo ang iyong 
pagsang-ayon sa katuruan ng iglesiang iyong aaniban.  Itinatalaga mo ang iyong sarili upang suportahan 
ang iglesia sa pananalapi.  Nangangako kang iingatan ang pagkakaisa ng lokal na kongregasyon.  
Ipapakita mo ang iyong sarili na handa upang gamitin ang iyong mga kaloob sa iglesia at itaguyod ang 
paglago ng iglesiang lokal.  At gayundin, sa paglapit mo sa elders upang gawing pormal ang iyong pag-
anib, kusang-loob mong inilalagay ang iyong sarili sa ilalim ng kanilang espiritual na pangangalaga at 
pagbabantay, ipinahahayag ang iyong kahandaang magpasakop sa kanilang pangaral at gayundin sa 
disiplinang pang-iglesia sakali mang ikaw ay maging sutil sa kasalanan. 
 
Iyan, sa maikling salita, ang pagiging kaanib sa iglesia.  At sa kabuuan ng mensaheng ito, nais kong 
ipakita ang biblikal na argumento ng pagiging kaanib sa iglesia.   Gayunman, bago ko gawin iyan, may 
isang bagay akong nais sabihin.  Nauunawaan kong maraming tao sa mga tagapakinig natin ang nasa 
ibang kalagayan.  Nais n’yong maging kaanib ng iglesiang tapat sa ebanghelyo subalit walang ganoong 
iglesiang malapit sa inyong tinitirhan.  At sa Kanyang probidensya, pinipigilan kayo ng Dios na lumipat sa 
gayong lugar na mayroong iglesia.  Sa inyo ay sinasabi ko ito:  Magtiyaga sa katotohanan.  Gawin n’yo 
ang lahat ng makakaya n’yo upang makarating kayo sa lugar kung saan ay may iglesiang tapat sa Salita 
ng Dios.  At tandaan, hindi mabuti para sa Cristiano ang mamuhay ng nag-iisa.  Kailangan natin ang isa’t 
isa bilang mga mananampalataya. 
 
Sa mensaheng ito, gayunman, inaasahan kong magsalita lalo na sa mga nag-aakalang hindi nila kailangan 
ang iglesia at namumuhay na medyo nagsasarili bilang mga Cristiano kahit na mayroong mga iglesiang 
tapat sa kanilang paligid.  Siguro ay ikaw ito, at sinasabi mo, “Hindi ko lang nakikita ang 
pangangailangang maging kaanib ng iglesia.  At kapag binabasa ko ang Bagong Tipan, wala akong 
nakikita saanman ng kaisipan at ng pangangailangan ng pormal na pag-anib.”  Iyan talaga ang nais kong 
talakayin ngayon.  At nais ko kayong bigyan ng anim na biblikal na dahilan na ikaw, bilang Cristiano, ay 
dapat maging kaanib ng isang lokal, tapat na iglesia. 
 
Unang dahilan.  Mismong si Jesu Cristo ay nagmamahal at interesado sa mga iglesiang lokal.  Ngayon 
totoo na ang salitang iglesia sa Bagong Tipan ay ginamit bilang pagtukoy sa pangkalahatang katawan ni 
Cristo.  At ang iglesia ay pangkalahatan.  Hindi ito limitado sa isang lugar o panahon o tao, kundi pang-
buong daigdig at pang-buong kasaysayan.  At totoo rin, na ang pag-ibig ni Cristo ay para sa Kanyang 
pangkalahatang iglesia.  Siya ang Kanyang kasintahang babae, at ibinibigay Niya ang Kanyang buhay sa 
kanya.  Subalit, bagama’t lahat ng iyan ay totoo, hindi iyan nangangahulugan na iyan ay sapat para 
sabihin ng Cristiano, “Ako’y kaanib ng pangkalahatang iglesia ni Cristo.”  Iyan ay dahil ang iglesia sa 
Bagong Tipan, ang salitang iglesia, ay ginamit rin bilang pagtukoy sa mga lokal na kongregasyon.  Sa 
katunayan, sa 110 o higit pang beses na ginamit ang salitang iyan, halos 90 beses itong tumutukoy sa 
isang tiyak na iglesiang lokal.  Halimbawa, ang mga sulat ay isinulat sa mga lokal na iglesia sa Roma, sa 
Corinto, sa Galacia, sa Efeso, sa Filipos, at iba pa.  At sa Apocalipsis, mga kapitulo 2 at 3, isinulat ni Cristo 
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Jesus ang mga sulat sa pitong iglesia sa Asya Minor.  Interesado Siya sa mga iglesiang iyon.  Ang pag-ibig 
Niya sa kanila ay hindi limitado sa krus, kundi ito ay nagpapatuloy na pangangalaga sa Kanyang iglesia sa 
mga lokal na institusyon.  Ito ay dahilan upang tayo ay magtalaga sa iglesiang lokal.  Iniibig ni Cristo ang 
iglesia, kaya gayundin dapat tayo.  Sa Mga Gawa 20:28, sinasabi ni Pablo sa elders ng Efeso na ang 
kawan na itinalaga sa kanila upang pangasiwaan, ang kongregasyon ng Efeso, ang kawang iyon ay binili 
ng sarili Niyang dugo.  Iniibig ni Jesus ang iglesiang lokal na iyon at ibinigay Niya ang dugo ng Kanyang 
buhay para sa kanya.  At, bilang mga Cristiano, tayo ay tinawag upang ibigin ang iniibig ni Cristo.  Kung 
mahal na mahal Niya ang iglesia kaya ibinigay Niya ang Kanyang sarili para sa kanya, samakatuwid, hindi 
rin ba natin mamahalin at ibibigay ang ating mga sarili sa iglesia? 
 
Unang dahilan:  Iniibig ni Jesus ang iglesia, kaya gayundin dapat tayo. 
 
Ikalawang dahilan.  Ang iglesiang lokal ay espiritual na pamilya.  Ang asawang lalaki ng iglesia ay si Jesu 
Cristo.  At iyan ay nangangahulugan na lahat ng iba pang kaanib ng iglesia ay Kanyang kasintahang babae 
at lahat ay espiritual na mga kapatid na lalaki at babae.  Tayo, sabi ng Biblia, ay sa pamilya at 
sambahayan ng Dios, na ang Dios ang ating Ama.  At ngayon ang tanong ay:  Kung may problema ka sa 
iyong pamilya o sa iyong pag-aasawa, ano ang ginagawa mo?  Paano mo ipinapakita ang iyong katapatan 
sa iyong asawa?  Lumalayo ka ba sa kanya?  Hindi, nananatili kayo sa isa’t isa.  At inaayos ninyo ang mga 
bagay-bagay.  At sa pamamagitan ng prosesong ito sabay kayong lumalago, hindi lamang bilang mag-
asawa, kundi bilang mga mananampalataya din.  At ang ganyang uri ng pagtatalaga na dapat nasa 
pamilya natin ang uri ng pagtatalaga na dapat mayroon tayo sa ibang mga mananampalataya sa 
iglesiang lokal.  Kung ang iglesia ni Cristo ay isang pamilya, paanong mag-iisa ang isang tunay na 
Cristiano?  Bilang espiritual na pamilya, kailangan natin ang isa’t isa at sama-sama tayong lumalapit kay 
Jesu Cristo para sa pampamilyang pagsasama-sama – espiritual na pagkain at espiritual na pagsasama. 
 
Ikalawang dahilan:  Ang iglesiang lokal ay Cristianong pamilya.   
 
Ikatlong dahilan.  Sa unang kasaysayan ng iglesia na nakatala sa Bagong Tipan, yaong mga nagbalik-loob 
ay dinala sa lokal na kongregasyon at tinawag, bilang mga Cristiano, upang mamuhay sa konteksto ng 
iglesiang lokal kasama ng mga kapwa mananampalataya.  Sa Mga Gawa 2:47 mababasa natin na 
“idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas.”  Aling iglesia?  Ito ba ay 
pangkalahatang katawan lamang?  Hindi, ito ang kongregasyon sa Jerusalem. 
 
Kung kaya si Pablo, nang pumaroon siya sa kanyang misyonerong paglalakbay sa aklat ng Mga Gawa, ay 
pumaroon na may hangaring magtatag ng mga kongregasyon sa bawat lunsod na kanyang dinalaw.  At 
pagkatapos kung titingnan natin ang Bagong Tipan makikita natin na ang karamihan sa mga aklat ng 
Bagong Tipan ay isinulat sa mga lokal na kongregasyon o sa mga lalaking nagpapastor sa mga lokal na 
kongregasyon.  At sa maraming lugar ang mga sulat na ito ay nagsasabi tungkol sa kung paano 
mamumuhay ang mga mananampalataya sa isa’t isa sa iglesiang lokal at hanapin ang pagkakaisa ng 
Espiritu sa pagpapahayag ng iglesia sa isang lokal na kongregasyon.  Kaya ang mga mananampalataya ay 
idinaragdag sa iglesiang lokal.  Ito ay nagsasalita laban sa pagkakanya-kanya at laban sa kaisipang napaka 
pangkaraniwan na ngayon ng iglesiang pantahanan.  Hindi mo basta na lamang maaalis ang iglesiang 
lokal at sasabihing, “Kaya ko, bilang Cristiano, na mapabilang sa pangkalahatang katawan ni Cristo.  
Hindi ko kailangan ang iglesiang lokal.”  Sa Bagong Tipan, ito ang ikatlong dahilan, ang mga 
mananampalataya ay idinaragdag sa mga iglesiang lokal. 
 
Pagkatapos, ang ikaapat na dahilan.  Ang bahagi ng istrakturang biblikal para sa iglesiang lokal ay ang 
opisina ng elder.  Ang elder ay hindi makakaganap sa kanyang tungkulin kung walang mga kaanib ng 



4 
 

iglesia.  Sa Hebreo 13:17 mababasa natin ito:  “Sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo, 
sapagkat sila'y matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa bilang mga mananagot. 
Hayaang gampanan nila ito na may kagalakan at hindi nang may hapis, sapagkat kung ganito'y hindi ito 
magiging kapaki-pakinabang sa inyo.”  Ang mga namumunong sinasabi sa talatang ito ay mga espiritual 
na pinuno, hindi mga pinunong sibil o pambayan.  Sila ay matamang nagbabantay alang-alang sa inyong 
mga kaluluwa.  Sa kanilang pangagalaga sa mga kaluluwa, kailangan nilang managot sa Dios.  Kung kaya, 
upang maging may kagalakan ang kanilang gawain, mas kasiya-siya, at ang ating buhay sa iglesia ay mas 
kapaki-pakinabang, tayo ay tinawag upang magpasakop sa kanila.  Ang mg salitang ito ay isinulat sa 
katulad na mga tao na pinangangaralan sa kapitulo 10:25 na huwag pabayaan ang kanilang pagtitipon.  
Kaya, bahagi ng kanilang pagtitipon ay mayroong organisasyon sa iglesiang lokal, na may mga elder na 
matamang nagbabantay sa buhay ng mga taong nagsasama-sama sa pagsamba.  Ito ay nagpapahiwatig 
ng pagiging kaanib. 
 
Kaya, nang magtatag ng mga iglesia si Pablo sa kanyang mga misyonerong paglalakbay, nagtalaga siya ng 
mga elder sa bawat lunsod (Mga Gawa 14:23).  Ang mga elder na iyon ay binigyan sa Kasulatan ng 
detalyadong tungkulin patungkol sa mga kaanib ng iglesia, hindi pangkalahatang tungkulin para sa 
sinuman at sa lahat na maaaring dumalaw sa gawaing pagsamba bilang bisita, kundi mga detalyadong 
tungkulin upang magbantay at magpastol sa mga kaluluwa ng kawan.  At ngayon, walang pagtatalaga 
 
Ikaapat na dahilan:  Bilang bahagi ng istrakturang biblikal ng iglesiang lokal, nariyan ang opisina ng elder, 
at hindi ito makakaganap sa tungkulin nang walang kaanib. 
 
 


