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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Taga-Roma 1:16

“Ang Kapangyarihan at Pangangailangan ng Pangangaral ng Ebanghelyo”

ni Rev.  Rodney Kleyn

Ngayon ay magsasalita ako sa inyo patungkol sa kapangyarihan at pangangailangan ng pangangaral.  Ako
ay mayroong masidhing damdamin para sa paksang ito.  Subali’t hindi ito damdamin ng isang artista para
sa kanyang sining o ng manlalaro para sa kanyang laro.  Hindi ako masimbuyo sa damdamin tungkol dito
dahil lamang sa ginagawa ko ito, kundi dahil ito’y mahalaga para sa inyong mga kaluluwa.

Marahil ay iyong itatanong, “Bakit kailangan ng sinoman ang pangangaral?  Bakit ito mahalaga?”  Marahil
ay naiisip mong hindi naman ito ganoon kahalaga.  O siguro, dahil sa kapaguran sa pakikinig nito o, kung
ikaw ay isang mangangaral, kapaguran sa paggawa nito, ikaw ay nagtataka kung ito ba ay ganoon
kahalaga.

Ngayon ay nais kong ipaliwanag kung ano ang pangangaral at bakit ito napakahalaga at kinakailangan, hindi
lamang para sa iglesia, kundi para sa iyo bilang indibidwal.

Bilang panimula, dapat nating makita na ang iglesia at mga tagapaglingkod ay kailangang mangaral dahil
ito ang iniuutos ng Dios.  Sa II Timoteo 4:2 si Pablo ay sumulat kay Timoteo, isang kabataang pastor,
”Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka,
mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo.”  Ito ang pagkatawag ng tagapaglingkod, at ito
ang kailangan ng iglesia – dahil iniuutos ito ng Dios.

Kamakailan lamang ang isang may akda na sumulat ng aklat tungkol sa pangangaral, kung saan siya ay
naglabas ng panawagan sa iglesia upang bumalik sa pangangaral, ay nagsabi sa kanyang panimula:  “Ang
pangangaral ay pinapalitan na ng pagtatanghal; ang paglalantad ng panlilibang; ang aral ng dula; ang
teolohiya ng teatro.”  Tama siya.  Ang kailangan ng iglesia ngayon ay pagbabalik sa pangangaral.

At kailangan ito ng iglesia sapagka’t kailangan mo ito.  Kailangan mo ito para sa iyong kaluluwa.  Sabi ni
Pablo tungkol sa pangangaral sa Mga Taga Roma 1:15,16:  “Kaya nga, sa ganang akin, ay handa akong
ipangaral din ang evangelio…. Sapagka’t hindi ko ikinahihiya ang evangelio:  sapagka’t [at narito ang
mahalagang bahagi] siyang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawa’t sumasampalataya.”  Sa ibang
lugar ay sinabi ni Pablo patungkol sa kanyang gawain, “Sapagka’t hindi ako sinugo ni Cristo upang
bumautismo, kundi upang mangaral.”   Ito ang pangunahing pagkatawag ng pastor.  Ito ang tungkulin ng
iglesia.  At ito ang kailangan ng anak ng Dios higit sa lahat.  

At iyan ang nais kong bigyang-diin sa mensaheng ito – na dapat itong gawin ng ministro, na ito ang gawain
ng iglesia, subali’t lalo nang ikaw, ang bawa’t isa sa inyo bilang indibidwal, ay kailangan, higit sa anumang
bagay sa mundong ito, ang pangangaral ng ebanghelyo.

Una, ano ang pangangaral?
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Ang mga Kasulatan sa Bagong Tipan ay gumamit ng dalawang salita upang ilarawan sa atin kung ano ang
pangangaral.  Ang unang salita ay ang salita kung saan natin nakuha ang salitang “evangelize.”  Ang ibig
sabihin lamang ay ganito:   sa pangangaral, ang isa ay nagdadala ng mabuting balita.  Isipin mo ang Isaias
52:7:  “Anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paa niyaong nagdadala ng mga mabuting balita, na
naghahayag ng kapayapaan, na nangagdadala ng mga mabuting balita sa ikabubuti, na nagtatanyag ng
kaligtasan, na nagsasabi sa Sion, Ang iyong Dios ay naghahari!”  Ito ang pangangaral ng ebanghelyo.  At
anong ganda, anong kamangha-manghang bagay, ang isang mensaherong nagdadala ng ebanghelyo,
sapagka’t ang ebanghelyo ay mabuting balita.  Ito’y mabuting balita para sa mga makasalanan.  Ito ay
probisyon ng Dios sa daan ng pagkakasundo, sa daan ng kaligtasan at sa daan ng paglaya para sa mga
makasalanan.  At ito ang kailangan natin.  Anong kamangha-manghang balita.

Sa Isaias 61:1, “Ang Espiritu ng Panginoong Dios ay sumasa akin; sapagka’t pinahiran ako ng Panginoon
upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo; kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga
bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag, at magbukas ng bilangguan sa
nangabibilanggo.”  Ito ang ebanghelyo.  Ito’y kalayaan para sa mga bihag.  Ito ang pagbubukas ng mga
pintuan ng bilangguan.  Ito ang siyang nagpapalaya sa mga makasalanan mula sa pagkakahawak ni Satanas
at sa kapangyarihan ng kasalanan.  Ito’y nagpapagaling.  Anong buting balita.

At, siyempre, ang pangangaral ay mabuting balita dahil ang nilalaman ng ebanghelyo ay si Cristo at
kaligtasan.  Nang mangusap si Pablo kung ano ang kanyang ipinangaral sa Corinto, sinabi niya sa iglesia
sa Corinto:  “Sapagka’t aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si
Jesucristo , at siya na napako sa krus.”  Ito ang kanyang layunin nang siya ay pumunta sa Corinto:  upang
ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan kay Jesu Cristo; ang mabuting balita ng krus; upang dalhin doon
ang mga makasalanan; hindi upang ipangaral ang kanyang sarili; hindi upang ipangaral ang ebanghelyo ng
kakaibang mga kaloob na maaring ibigay ng Banal na Espiritu sa ilan at hindi sa iba; kundi ipangaral si
Cristo.  Ito ang mabuting balita ng ebanghelyo.

Iyan ang isang salita.

Ang isa pang salitang ginamit sa Bagong Tipan, na marahil ay ang mas mahalaga upang ilarawan ang
pangangaral, sa Griyego ay ang salitang kerux.  Ito ay may kaisipan ng pagiging isang tagapagbalita o sugo,
o isa na nagpapahayag ng isang bagay.  Hindi lamang iyon nagtuturo sa atin kung ano ang nilalaman ng
ebanghelyo, kundi nagtuturo din sa atin, at higit pa, patungkol sa katangian ng ebanghelyo at ng katangian
ng pangangaral.

Ang isang tagapagbalita o sugo ay isang binigyan ng tagubilin ng hari o pinuno na magdala ng isang tiyak
na mensahe sa mga tao.  Ang isang tagapagbalita ay gumagamit ng sariling salita ng hari.  Hindi siya
pinapagayang magdagdag ng anuman sa mga salita ng hari.  Hindi siya pinapayagang magbawas ng
anuman sa mga salita ng hari.  Hindi siya pinapayagang magdagdag ng kanyang sariling pakahulugan sa
mga salita ng hari.  Kundi dinadala niya ang mga salita ng hari.  Sinasabi niya, “Ito ang sinabi ng hari.
Ganito ang sinabi ng Hari.”  At iyan ang kaisipan ng pangangaral ng ebanghelyo.

Kinikilala ni apostol Pablo ito patungkol sa kanyang pagkatawag upang maging mangangaral nang kanyang
sabihin sa II Corinto 5:20, “Kami nga’y mga sugo sa pangalan ni Cristo, na waring namamanhik ang Dios
sa pamamagitan namin.”  Pansinin kung ano ang sinasabi ni Pablo doon.  Hindi lamang totoo na siya ay
isang tagapagbalita o isang sugo, kundi maging ito, kapag siya sa pangangaral ay namamanhik sa mga tao,
ang Dios ang gumagawa noon sa pamamagitan niya.   Ang Dios ay nangusap sa pamamagitan ng kanyang
pangangaral.  Dinala ni Pablo ang mga salita ng Dios at hindi ang kanyang mga sariling salita sa mga taga
Corinto.
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At si apostol Pablo ay lubhang matapat sa ganito na handa siyang makulong para dito.  Bago siya magbukas
ng kanyang bibig bilang mangangaral ng ebanghelyo ng kanyang sariling mga salita, handa siyang
mamatay.  Sabi niya, “Ako’y isang sugong natatanikalaan upang sa ganito ako’y magsalita na may
katapangan.”  Iyan ang mangangaral.

Ang salitang ito ay ang salitang ginagamit ni Pablo sa II Timoteo 4 nang sabihin niya kay Timoteo,
“Ipangaral mo ang salita,” o “maging sugo para kay Cristo.”  Sinasabi niyang, “Ibalita mo ang ebanghelyo.”
Sa isa pang lugar ay sinabi niya kay Timoteo, “Huwag hamakin ng sinoman ang iyong kabataan.”  Sinasabi
niyang, “Dalhin mo ang salita at ang kapamahalaan ni Jesu Cristo.  Huwag kang matakot na magsalita.”

Ngayon sa ating paglalapat nitong kaisipan ng pagbabalita sa pangangaral, tinuturuan muna tayo na
sinomang nangangaral  ng ebanghelyo ay dapat pinagtagubilinan.  Dapat siyang ipinadala ng Hari ng mga
hari, si Jesu Cristo, upang mangaral ng ebanghelyo.  Sinoman ay walang karapatan na italaga ang kanyang
sarili bilang mangangaral.  Maging si Cristo ay hindi ginawa iyon.  Siya ay dumating bilang Isa na isinugo
ng Ama, hindi upang dalhin ang Knayang mga sariling salita, kundi upang dalhin lamang kung ano ang
ipinahayag ng Ama sa Kanya.

Gayon din sa iglesia at sa sanlibutan ngayon.  Kung ang isang tao ay mangaral sa ganang kanyang sarili,
ang kanyang mensahe ay walang opisyal na bigat.  Tinatawag at ipinapadala ni Cristo ang mga mangangaral
ng ebanghelyo sa pamamagitan ng iglesia.  Sa Mga Taga Roma 10:  “At paano silang magsisipangaral, kung
hindi sila mga sinugo?”  

Sa ikalawang banda, ganito ang ibig sabihin, na ang nangangaral ay dapat lamang magsalita ng salitang
ipinahayag ng Dios.  Dapat siyang maging tapat sa kanyang pangangaral sa kung anong ibinigay ng Dios
sa Biblia.  Sinabi ni Pablo kay Timoteo, “Ipangaral mo ang salita.”  Hindi lamang “ipangaral,” kundi
“ipangaral ang salita.”  At sa mga naunang kapitulo ay ipinaliwanag ni apostol Pablo kay Timoteo kung ano
ang salita.  Ang salitang iyon ay ang Kasulatan, na kinasihan ng Dios at mapapakinabangan din naman sa
pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran.  Sinasabi niya kay Timoteo, “Ito
ang nilalaman ng iyong pangaral.  Ipangaral mo ang Salita ng Dios.  Huwag mong dalhin ang iyong mga
sariling salita.”

Ito ang tukso para sa isang tagapaglingkod – na dalhin ang kanyang sariling kaisipan, ang kanyang sariling
damdamin, sa pangangaral ng ebanghelyo.  Nguni’t hindi niya dapat gawin iyon.  Dapat niyang tanggapin
ang Salita ng Dios at exposit at exegete at ipaliwanag kung ano ang nasa Kasulatan at ilagay iyon sa harap
ng mga tao.  Hindi niya maaring dalhin ang kanyang sariling salita.  Hindi siya maaring magbawas sa mga
salita sa Kasulatan.  Hindi niya maaring hayaan na maimpluwensiyahan ng opinyon ng publiko o tradisyon
o ng iniisip ng tao.  Subali’t bilang sugo dapat niyang sabihin, “Ganito ang sinasabi ng Panginoon.”

Ngayon, sa isang kahulugan, ginagawa nitong simple ang pangangaral.  Ang isang tagapaglingkod ay hindi
na kailangang bumuo ng kanyang sariling malikhaing kaisipan.  Dapat niyang paghirapan ang Salita ng Dios
at dalhin ito sa kanyang pangangaral – wala ng iba pa, walang labis, walang kulang.  Siya ay may
pananagutan hindi sa kanyang tagapakinig kundi sa Dios.  Dapat niyang sabihin kung ano ang sinasabi ng
Biblia.  Sa I Corinito 2:4 sinasabi ni Pablo, “Ang aking pangangaral ay hindi mapanghikayat na salita ng
karunungan ng tao,”  kundi siya ang nagdala ng Salita ng Banal na Espiritu na ipinahayag sa Kasulatan.
Ito ang gumagawa sa pangangaral bilang isang bagay na matapat .  Ang tagapaglingkod ay dapat
ipaliwanag ang Salita ng Dios at wala ng iba pa.

Subali’t gayundin naman, nagiging napakahirap na tungkulin ang pangangaral.  Nagiging gayon dahil ayaw
marinig ng natural na tao ang Salita ng Dios.  Maaari kang mag-isip ng mga halimbawa ng gayon sa
Kasulatan.  Ito ang dahilan ng kawalang pag-asa ni propeta Elias.  Sabi niya sa 1 Mga Hari 19:10, “At sinabi



Page 4 of  6

niya, Ako’y naging totoong marubdob dahil sa Panginoon, sa Dios ng mga hukbo; sapagka’t pinabayaan ng
mga anak ni Israel ang iyong tipan, ibinagsak ang iyong mga dambana, at pinatay ng tabak ang iyong mga
propeta:  at ako, ako lamang, ang naiwan:  at kanilang pinaguusig ang aking buhay, upang kitlin.”  Si Elias
ay pinanghinaan ng loob.  Sinalita niya ang Salita ng Dios, at tila walang tumatanggap niyaon.  Sa halip,
ang lahat ng mga propeta ay pinatay at ngayon maging  ang kanyang buhay ay pinagbabantaan din.

Hindi madaling bagay ang mangaral ng Salita ng Dios ng may katapatan.  Ayaw itong marinig ng mga tao.
Ang Salita ng Dios ay nakakasakit ng damdamin.  Naalala ninyo, sa Bagong Tipan, na si Pablo at ang mga
apostol ay inusig at ipinakulong at naging martir dahil sila’y nangaral.  Sinasabi ni Pablo kay Timoteo,
“Nguni’t ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng may kahirapan.”  Ito ang mangyayari,
sinasabi niya kay Timoteo, kapag ipinangaral mo ang Salita ng Dios.

Kaya iyan ang pangangaral.  At kung saan may pangangaral na tapat sa Salita ng Dios, na nagmumula sa
isang taong tinawag ng Dios sa pamamagitan ng iglesia, dapat mong tanggapin ang pangangaral bilang may
kapangyarihang salita ng pagbabalita ng Hari ng mga hari, si Jesu Cristo.

Ngayon, pangalawa, nais nating tingnan ang kapangyarihan ng pangangaral.  At gusto ko munang ipakita
ang kapangyarihan ng salita mula sa Kasulatan.  May ginagawa ang pangangaral.  Sa Isaias 55:10,11,
“Sapagka’t kung paanong ang ulan ay lumalagpak at ang niebe ay mula sa langit, at hindi bumabalik doon,
kundi dinidilig ang lupa, at pinasisibulan at pinatutubuan ng halaman, at nagbibigay ng binhi sa maghahasik
at pagkain sa mangangain; Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko:  hindi babalik sa akin
na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko, at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan.”  Sa
paghayo ng mga mangangaral dala ang ebanghelyo, magkakaroon ng bunga.  Ito’y matutulad sa ulan na
babagsak at magbibigay buhay sa mga binhi at mga bulaklak sa tagsibol.  Gayon ang Aking Salita.  Mayroon
itong gagawin.  Ito ay makapangyarihan.  Gaganapin nito ang bagay na pinagsuguan ng Dios.

Sa Jeremias 23:29, “Hindi baga ang aking salita ay parang apoy?  sabi ng Panginoon:  at parang pamukpok
na dumudurog ng bato?”  Iyan ang Salita ng Dios.  Ito ay makapangyarihan.  Ito ay tulad sa apoy na
nagliliyab.  Ito ay tulad sa pamukpok na dumudurog.  

Sa Hebreo 4:12, 13:  “Sapagka’t ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak
na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga
kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso.  At walang anomang
nilalang na hindi nahahayag sa kaniyang paningin.”  Ang salita ng Dios ay hindi lamang basta dumating sa
panlabas na tao.  Ito’y bumabaon, hindi lamang sa laman, kundi sa puso, at natutuklasan ang mga haka
at pag-iisip ng tao.  Siya’y binubuksan tulad ng isang aklat sa harapan ng Dios at siya ay nakalantad.  Iyan
ang Salita ng Dios.  Ito’y makapangyarihan.

Ngayon, marahil ay sasabihin mo, “Ang mga tekstong pinatungkulan mo, ay tumutukoy lahat sa Biblia, ang
kapangyarihan ng nakasulat na Salita ng Dios, nguni’t hindi tungkol sa pangangaral.  Ang Kasulatan ay
makapangyarihan at ang Kasulatan ay sapat.”  Pagkatapos ay iyong sasabihin, “Hindi ko kailangan ng
pangangaral.”  Totoo na ang Biblia ay makapangyarihan.  Sabi ni Luther, “Ang Biblia ay buhay.  Ito’y
nangusap sa akin.  Mayroon itong mga paa – hinahabol ako.  Mayroon itong mga kamay – na nakahawak
sa akin.  Sapagka’t ang Salita ng Dios ay nabubuhay!”  At gayon nga.  Minsan ay may nagtanong kay
Luther, “Paano mo ipagtatanggol ang Biblia?”  At sinabi ni Luther, “Ipagtanggol ang Biblia?  Iyan ay parang
paghiling na ipagtanggol mo ang leon.  Hindi ko ipagtatanggol ang leon.  Pinakakawalan ko ito.”  Ang
Kasulatan, at walang magtatanggi nito, ay makapangyarihan.

Nguni’t hindi kailanman nais ng Dios na ang salita ng Kasulatan ay manatili lamang sa papel.  Hindi
kailanman ninais ng Dios na sila’y basahin lamang para sa sarili.  Nais ng Dios na ang Kanyang Salita ay
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ipangaral, na magkakaroon ng mga taong magsasaliksik sa Kasulatan.  Dahil sa kanilang lalim, ang
Kasulatan ay dapat mabuksan at maipaliwanag.  Nais ng Dios na ang Kanyang Salita ng ipangaral at
ipaliwanag.  At ang pangangaral ng Salita ang makapangyarihan.  Iyan ang kinikilala ni Pablo nang kanyang
sabihin sa pangangaral sa Mga Taga Roma 1:  “Handa akong ipangaral  din ang evangelio sa inyong
nangasa Roma… sapagka’t siyang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas.”  Nais niyang ipangaral ang Salita
sa Roma.  Maari niya sanang padalhan sila ng Biblia.  Nguni’t nais niyang mangaral, dahil ito ang
kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas.  Ano ang nagagawa ng pangangaral?  Napaka simple, inililigtas nito
ang mga makasalanan sa pamamagitan ng pagkilos ng pananampalataya sa kanila.  Iyan ang ginagawa ng
pangangaral.  Ginawa iyong napakasimple ng Mga Taga Roma 10:  “Sapagka’t ang lahat na nagsisitawag
sa pangalan ng Panginoon ay mangaliligtas.  Paano nga silang magsisitawag doon… sa kaniya na hindi nila
napakinggan?  at paano silang mangakikinig na walang tagapangaral?”  Ang pangangaral ang nagiging
dahilan upang  sila’y tumawag at manampalataya at maligtas.  Ang pangangaral ay nagliligtas ng mga
makasalanan.  Ginagawa ito sa pamamagitan ng paghahayag ng makasalanan sa harapan ng Dios.  Sa
Hebreo 4:  “Ito’y tumatagos sa kaibuturan ng aking puso.  Akoy’ binubuksan nito na tulad ng isang aklat
sa harapan ng Dios.”  At isa sa dalawang bagay ang magiging kahihinatnan.  Alinman na makikita ko ang
aking sarili sa harapan ng Dios  sa aking kasalanan at aking sasabihin, “Ayoko nito Dios at ayaw ko ng
ebanghelyo at ayaw kong makarinig ng pangangaral,”  at ako’y tatakas mula dito.  Ang salita ng Dios ay
tabak ng may dalawang talim at patitigasin nito ang mga makasalanan.  O bubuksan ako nito sa harapan
ng Dios at paluluhurin ako nito na may kapakumbabaan sa harap ng krus, ang makikita ko na si Cristo ang
tanging daan sa kaligtasan.  Iyan ang nagagawa ng pangangaral.  Ito’y makapangyarihan at ito’y
humahatol.

At iyan ang nais natin sa ating pangangaral.  Ang mangangaral ay hindi lamang nagbibigay ng aral.  Ang
pangangaral ay hindi lamang bagay na kumakausap sa aking isip at damdamin.  Kundi kumakausap sa
buong pagkatao.  Dapat itong makapagpamilipit minsan sa aking pagkakaupo at maramdaman kong hindi
ako komportable sa aking kasalanan.  Dapat ako nitong hatulan.  Dapat ako nitong sansalain.  Dapat ako
nitong sawayin.  Dapat ako nitong paalalahanan.  At dapat nating naisin ang pangangaral na tulad niyaon
dahil iyon ang magdadala sa atin sa krus ni Cristo sa pagsisisi.

Ngayon ano itong nagbibigay sa pangangaral ng ganitong kapangyarihan?  Mayroon talagang dalawang
bagay.  Ang isa ay ang Banal na Espiritu.  Ginigising ng Banal na Espiritu ang pananampalataya sa aking
puso sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo.  Nguni’t pangalawa, may ganitong kapangyarihan
ang pangangaral dahil ang Dios mismo at si Jesu Cristo ang nangungusap sa pamamagitan ng pangangaral.
Sa II Corinto 5:20 sabi ni Pablo, “Kami nga’y mga sugo sa pangalan ni Cristo, na waring namamanhik ang
Dios sa pamamagitan namin.”  Kapag ang tagapaglingkod ay tapat sa Salita ng Dios, sa kanyang pagdadala
ng Salita ng Dios, na nagsasabing, “Ganito ang sinasabi ng Panginoon,” iyon ang nagbibigay ng
kapangyarihan sa pangangaral.

Sa pangangaral hindi mo naririnig ang tinig ng tao.  Hindi mo lamang naririnig ang mangangaral.  Kundi
naririnig mo ang Dios kay Cristo na nangungusap sa iyo.  Ang tinig ni Cristo ang tumatawag sa makasalanan
upang makita ang kanyang sarili at tumatawag sa kanya sa pananampalataya at pagsisisi.  Si Cristo lamang
ang maaring gumawa nito.  Walang tinig ng tao at walang palagay ng tao ang makagagawa noon.  At ito’y
malaking pampalubag-loob para sa iyo at sa akin.  Hindi natin kailangang pumunta upang marinig ang tao
at ang kanilang palagay, kundi ang Salita ng Dios sa pangangaral.  At para sa mangangaral, hindi niya
kailangang manangan sa kanyang sarili at sa kanyang mga sariling kaisipan at kung ano ang maaari niyang
sabihin.  Hangga’t sinasabi niya ang Salita ng Dios, gagamitin ng Dios ang pangangaral ng
makapangyarihan.

Ngayon ay nais kong magtapos sa pamamagitan ng pagbibigay-diin sa pangangailangan ng pangangaral
ng ebanghelyo.  Sa aking palagay sa kabila ng lahat ng sinabi tungkol sa pangangaral, ito’y may sariling
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patunay na ang pangangaral ay kinakailangan.  Kung ang pangangaral ang dahilan upang manampalataya,
kung ang pangangaral ang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas, kung ang pangangaral ang tinig ni Cristo,
kung ang pangangaral ang ginagamit ng Dios upang ipakita sa atin ang ating mga sarili at magdadala sa
atin sa pagsisisi at sa krus – kung gayon kailangan ng mga iglesia ang pulpito, at ang bawa’t isa ay
kailangan ang pangangaral ng ebanghelyo ng higit sa anuman sa mundo.  Hindi mahalaga kung ano ang
iniisip nila tungkol sa musika.  Hindi mahalaga kung gaano kainit o kalamig sa loob ng iglesia.  Hindi
mahalaga kung mayroong 2 o 200 o 2,000 sa kongregasyon.  Ang mahalaga ay kung ano ang nagmumula
sa pulpito.  Kailangan ko ang Salita ng Dios.  Kailangang ipahayag ng mga iglesia ang Salita ng Dios.
Kailangan ng pangangaral.  Ito ay isang tawag na kailangan agad sa mga iglesia na manumbalik sa
pangangaral ng ebanghelyo at isang tawag na kailangan agad sa bawa’t isa na dumalo sa isang iglesia kung
saan ang Salita ng Dios ay ipinangangaral ng may katapatan.

Ito ay may kinalaman sa karangalan ng Dios at sa Salita ng Dios.  Ito’y may kinalaman sa kaligtasan ng
kaluluwa – ng iyong kaluluwa.

Mahal na tagapakinig, inaasahan kong nauunawaan mo ito.  Ang iyong kaluluwa, at ang kaligtasan ng iyong
kaluluwa, ay nakatali sa paraang itinakda ng Dios – ang pangangaral ng ebanghelyo.  Ang Banal na Espiritu
ay gumagawa ng pananampatalaya sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo.  Wala ka bang
pakialam sa iyong kaluluwa?

Marahil ay sasabihin mo, “Alam ko na ako’y Kristiano.  Alam ko ang Biblia.  Alam kong mahal ako ng Dios
at sa palagay ko iyon ay sapat na.”  Subali’t hindi ito sapat.  Iyan ay kasinungalingan ng diablo.  Itinalaga
ng Dios ang pangangaral bilang paraan upang mangusap si Cristo sa iyong kaluluwa at iligtas ka.  Kailangan
mo ng pangangaral ng ebanghelyo.  Lahat tayo.  Ito’y hindi lamang salita para sa mga hindi dumadalo sa
iglesia na may mabuting pangangaral.  Ito ay salita para sa bawa’t isa.  Nangungusap ba ang pangangaral
sa iyo?  Sinasaway ka ba nito?  Dinadala ka ba nito sa pagsisisi?  Tumatagos ba ito sa paghihiwalay ng iyong
kaluluwa at inilalantad ka sa harapan ng Dios upang ilagay mo ang iyong pananampalataya hindi sa iyong
sarili, kundi kay Cristo para sa kaligtasan?  Hindi ka dapat makinig sa mga pangaral upang masabi mo
lamang, “Sana ay narinig ‘yan ni ganito-at-ganito.”  Dapat kang makinig dahil kailangan mo mismo ang
pangangaral.  

Ito ang itinakdang paraan ni Cristo upang kilusin ang pananampalataya.  Kung hindi mo naririnig ang
pangangaral para sa iyong sarili, ang iyong pananampalataya ay manlalamig at ang iyong pananampalataya
ay mamamatay.  Ang pangangaral ay dapat mangusap sa bawa’t isa.

Nawa ay bigyan tayo ng Dios ng masidhing damdamin para sa pangangaral at puso para dito at tainga para
dito at pagmamahal para dito – sa kapakanan ng ating mga kaluluwa.

__________________________________

Tayo’y manalangin.

Ama, kami po ay nagpapasalamat para sa paraan sa pananampalataya at kaligtasan at lalo na sa
pangangaral ng ebanghelyo.  Bigyan Mo po kami ng puso para dito upang mapanatili ito dito sa sanlibutan
upang sa pamamagitan nito kami ay maligtas at si Cristong Iyong Anak ay maluwalhati.  Alang-alang sa
Kanya, kami ay dumadalangin, Amen.


