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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Nehemias 8

“Nehemias: Ang Kapangyarihan Ng Pulpito”

ni Rev Carl J Haak

Ngayon tayo ay dadako sa Nehemias 8 sa ating serye ng buhay ni Nehemias.  Nakita natin na si
Nehemias ay masikap na gumawa sa ilalim ng pagpapala ng Dios at ang mga pader ng Jerusalem ngayon
ay naitayo na at ang mga bagay ay nailagay na sa ayos.  Sa kapitulo 8 ay makikita natin ang pagpapala
ng Dios.

Si Nehemias, gaya ng nakita natin noong nakaraang linggo, ay isinaayos ang mga bagay sa loob ng
bayan ng Jerusalem, nagtatag ng malinaw na prayoridad, at ang Dios, ngayon, ay pinagpapala ang mga
bagay na ito.

Ang kapitulo 8 sa aklat ng Nehemias ay tunay na mataas na tatak-tubig ng espiritualidad sa aklat ng
Nehemias.  Ito ay isang dakilang muling pagbuhay at dakilang paggising ng bayan ng Dios.  Ito, sa
maraming paraan, ay bukod-tangi sa Lumang Tipan, sapagkat may ilang beses ng gayong espiritualidad,
ng gayong kamalayan sa Dios, ng gayong pagkauhaw sa Salita ng Dios.  Hindi mula ng repormasyon sa
panahon ni haring Josias (ang huling may takot sa Dios na hari ng Juda), nang ang dakilang pista ng
Paskuwa ay ipinagdiwang, na ang gayong espiritualidad ay ipinakita sa gitna ng bayan ng Dios gaya ng
espiritualidad na makikita natin sa Nehemias 8.  Ang susunod na dakilang espiritual na muling pagbuhay
sa iglesia ay talagang ang araw ng Pentecostes na 400 taon pa sa hinaharap.

Mababasa natin, “Ang buong bayan ay nagtipun-tipon na parang isang tao sa liwasang-bayan na nasa
harapan ng Pintuang Tubig (isang malawak, maluwag na lugar).  Kanilang sinabi kay Ezra na eskriba na
dalhin ang aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ng Panginoon sa Israel.”  Ito ang unang beses sa aklat
ng Nehemias na ang taong-bayan ang nag-umpisa, na gumawa sila ng isang bagay sa kanilang
pagkukusa.  Iyon ay nangyari dahil ang Dios ay kumikilos sa kanila.  Sa pamamagitan ng Banal na
Espiritu at sa pamamagitan ng Kasulatan sila ay lumabas at sinabi nilang, “Nais naming buksan ang
Kasulatan sa amin.  Nais naming magtipun-tipon.  Nais namin magsama-sama sa Salita ng Dios.”

Si Nehemias ay nagpagal.  Pumunta siya sa Jerusalem na nagpasyang ibalik sa dati ang mga bagay,
upang magpagal para sa kapakanan ng bayan ng Dios.  Matapat siyang nagpagal, subalit ang Dios ang
nagpapala ngayon, sa pamamagitan ng paghipo sa mga puso ng Kanyang bayan sa ilalim ng lahat ng
bagay na ito.  

Ngunit ano ang ginawa Niya sa kanila?  At, dapat nating itanong, sa pamamagitan ng ano Niya ginagawa
ang gawang ito?  Ano ang mga kasangkapang ginagamit Niya?  Ang ginagawa Niya ay lumikha ng isang
dakilang espiritual na paggising sa kanilang mga puso at kaluluwa.  Ano ang kasangkapan?  Sa
katawagan ngayon, ano ang pamamaraan?  Ano ang nasa likod nito?  Ano ang kapangyarihan nitong
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espiritual na paggising?  Nabasa natin na iyon ay isang pulpitong kahoy kung saan ang isang tao ay
tumatayo sa likod nito at binubuksan ang Kasulatan.

Bigyan natin ng pansin ang salaysay ng kapitulo 8 sa ilang sandali.

Nabasa natin na ang taong-bayan ay nagtipun-tipon sa unang araw ng bagong taon, na napakahalagang
araw kung saan ay ipinagdiriwang nila ang kanilang paglaya mula sa pagkabihag.  Tinipon nila ang
kanilang mga sarili, ng walang pagmamadali.   Ngunit ang Espiritu ng Dios ay kumilos sa kanila nang
kanilang maisip lahat ng ginawa ng Dios sa kanila.  Ang mga pader ay nakatayo na, ang mga bagay ay
nasa ayos na, lubos na pinagpala ng Dios at ipinakita ang Kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng
labis na pagsubok at maraming mga hadlang.  Ngayon sila ay magtitipun-tipon upang hanapin ang
Kanyang pagpapala para sa mga araw na darating.

Nabasa natin na may mga trumpetang tumatawag upang magsama-sama ang mga tao.  Iniuugnay ng
Kasulatan ang trumpeta sa tagumpay at pagtawag sa panghuling tagumpay sa pagbabalik ni Cristo.  Sa
pagdating ni Cristo, ang mga trumpeta ay tutunog.  Nabasa natin na sila ay nagtipun-tipon sa unang
araw ng ikapitong buwan (o ang pinakamahalagang panahon para sa kanila).  Sila ay nagsama-sama
bilang isang tao sa pagkakaisa sa katawan ni Cristo.  Ang gawa ng Dios ang nagbuklod sa kanila.  Ang
determinadong pamumuno ni Nehemias ang nagbigay-inspirasyon sa kanila.  Ang mga pagsubok at mga
pagsalungat mula sa kanilang mga kaaway ang nagpanday sa kanila sa isang pag-iisip.  Hindi sila
nagtipun-tipon dahil sa pansariling interes.  Hindi sila dumating sa gawaing ito na nagtatanong, “Anong
mayroon dito para sa akin?  Sino ang naroon para sa akin?  Ano, una sa lahat, ang makukuha ko dito?”
Kundi dumating sila sa pagkakaisa ng Espiritu at sa bigkis ni Cristo, sapagkat nilamon ng paggawa ang
maliliit na pansariling interes at pagiging makasarili.

Ganoon naman lagi ang nangyayari.  Ang kalikasan natin bilang tao ay mapaghanap sa sarili, napaka
makasarili.  Ngunit kapag si Cristo ay kumikilos sa atin, gumagawa Siya sa atin upang makita ang isang
dakilang bagay:  ang iglesia, ang ebanghelyo ni Cristo, ang katotohanan ng Cristong ipinako sa krus.
At pagkatapos, kapag nakita mo iyan, isinasantabi mo ang ibang mga bagay.  Inilalapag mo ang mga
bagay na kung ihahambing ay hindi mahalaga.  Nalilimutan mo ang sarili mong kahalagahan sa liwanag
ng gawain ng iglesia ni Jesu Cristo.  

Sinasabi ni Pablo sa Filipos 1:27, “Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo
ni Cristo, na kahit ako ay dumating at kayo’y makita, o wala man sa harap ninyo at mabalitaan ko ang
mga bagay patungkol sa inyo na kayo’y naninindigan sa isang espiritu, na may isang isipan na
magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng ebanghelyo.”

At sila’y nagsalita, nabasa natin, kay Ezra na eskriba na dalhin ang aklat.  Si Ezrang eskriba ay
naglilingkod sa gitna nila ng halos 13 taon.  Bago bumalik si Nehemias matapat niyang dinala ang Salita
ng Dios sa kabila ng labis na pagkasira ng loob at nakaharap ang maraming kasalanan at kahinaan sa
gitna ng taong-bayan.  Pagkatapos ng 13 taon, nagsimula niyang makita ang bunga ng kanyang
paglilingkod.  Sabi nila, “Ezra dalhin mo ang Salita ng Dios.  Nakita na namin lahat ng nangyari ngayon
sa ilalim ng pamumuno ni Nehemias.  Kami ay nagtipun-tipon sa okasyong ito na may isang pag-iisp at
isang puso.  Ezra, dalhin mo ang Salita.”

Kaya nabasa natin sa talatang 4 na ginawa ang pulpitong kahoy para sa layunin.  Ito ay itinaas sa
plataporma na may anim na kapwa mga Levita sa kanyang kanan at pito sa kanyang kaliwa at si Ezra
ay nakatayo sa likod ng pulpito.  Binuksan niya ang aklat.  At ang buong bayan, nabasa natin, ay
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tumayo.  Tumayo sila, nabasa natin, (ngayon ay pansinin ang mga salitang ito), mula umaga hanggang
tanghali.  Sa loob ng 3-4 na oras ang mga tao ay mapagmasid na tumayo.  Mga bata kasama ng kanilang
mga magulang.  At mula sa likod ng pulpito ay naririnig nila ang Salita ng Dios.

Ang mga talatang 7 at 8 ay nagbigay sa atin ng higit pang detalye.  Malinaw na may isa pang grupo ng
mga Levita sa gitna ng taong-bayan, na naging dahilan upang maunawaan ng mga tao ang kautusan.
Iyon ay, pagkatapos magbasa ni Ezra, pumunta sila sa kanila at sinabi, “Nauunawaan mo ba iyon?  Alam
mo ba kung ano ang ibig sabihin noon?”  At nagkaroon ng pagbuhos ng Banal na Espiritu.  Pinagpala ng
Espiritu at pinabanal ang Salita sa kanilang mga puso.  Ang Espiritu ay kumilos sa gitna nila upang
manginig at  mapukawan ng damdamin sa ilalim ng buhay na Salita ng Dios, hanggang sa wakas ay
yumukod sila sa pagsamba.  Tinatawag ko iyon na repormasyon.  Tinatawag ko iyon na espiritual na
pagkagising.  Nakikita ko doon ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng Kanyang
Salita upang humatol, upang gumawa ng tunay na pagsamba sa Dios, lahat sa pamamagitan ng
kapangyarihan ng pulpito, lahat sa pamamagitan ng Salita ng Dios na binubuksan ng isang nagmula sa
Dios.  

Nauunawaan mo ba ang kahalagahan?  Nauunawaan mo ba ang kahalagahan sa atin sa panahon ng
ating tila liturgical na pagbabago kapag tayo, na ipinapalagay, bilang iglesia, ay mas nakakaalam pa
kaysa sa iglesiang nakaraan kung paano gumawa ng mga tunay na Cristiano? … kapag nakakabasa tayo
ng “saluhin ang apoy,” at “kontemporaryo laban sa tradisyonal na pagsamba”?  Makinig.  Ito ang Dios.
Sinasabi ng Dios, “Ito ang paraan na itatayo ko ang espiritual na pananampalataya – sa pamamagitan
ng kapangyarihan ng pulpito, sa pamamagitan ng pulpitong nagpapaliwanag, nangangaral,
nagpapahayag, nagpapatoto ng Salita ng Dios kay Jesu Cristo.”

Sa I Corinto 2 sinasabi ni Pablo na nang siya ay dumating sa kanila, hindi siya gumamit ng matatayog
na pananalita, kundi ipinangaral niya si Cristong ipinako sa krus.  “Ipinadala ako ni Cristo upang
mangaral.  Ang pangangaral ng krus ay kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas.”  “Ipangaral ang salita,” sabi
ni Pablo kay Timoteo (II Tim. 4:2); sapagkat ang Salita ng Dios “ay buhay, at mabisa, at matalas kaysa
alin mang tabak na may dalawang talim” (Heb. 4:12).

May dalawang bagay na kitang-kita dito.  Una sa lahat, ang kaasalan ng tao.  Iyon ay mahalaga.
Mayroong hindi lamang mabuti, tapat na pangangaral.  Ang kaasalan ay napakahalaga.  At iyon ay
napakahalaga para marinig natin.  Ang taong-bayan ay nauuhaw at nagugutom sa Salita ng Dios.  Sinabi
nila kay Ezra, “Dalhin mo ang aklat.  Dala mo ang aklat, di ba?  Hindi ka nagdala ng Time magazine
upang pag-isipan ang mga uso, o ang Wall Street Journal.  Hindi ka nagdala ng aklat sa buhay ng
mayayaman at sikat upang bigyan kami ng pangaral, upang iangat kami mula sa lungkot, di ba?  Hindi,
dinala mo ang aklat, di ba?  Ang purong gatas ng Salita ng Dios?  Iyong mas tiyak at buhay, iyong
nananatiling Salita?  Ang Salitang iyon na kayang lumubog sa kaluluwa at magsasabi sa amin ng mga
lihim naming iniisip?  Dala mo ang aklat, ang Salita?”  Nagutom sila sa Salita, mula umaga hanggang
tanghali.  Matindi ang kanilang ganang kumain.  Ang Espiritu ay lumikha sa kanila ng pagkauhaw sa
Salita ng Dios.

Totoo ba iyon sa iyo?  Tinitingnan mo ba ang umaga ng Linggo upang tiyakin na dala ng pastor ang
kanyang Biblia?  At nakikita mo ba na habang siya ay nangangaral ang Biblia ay puno ng tanda?
Mayroon siyang “teksto,” ngunit gayunman ay naglalabas siya ng ibang Kasulatan.  Dinadala ka niya sa
Kasulatan at inilalatag niya sa iyo ang mga katotohanan ng Dios para sa iyong kaluluwa.  Kapag
dumadalo ka sa iglesia, hindi ka naghahanap ng basket ng mga itlog na pang-Easter, di ba?  Hindi ka
naghahanap ng koro, di ba?  Hindi ka naghahanap ng ilang panlabas na pansilaw, di ba?  Ikaw ay
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naghahanap ng Salita, di ba?  Ang Salitang iyon, na higit sa lahat ng ibang salita ang kagalakan at
kasiyahan ng ating mga puso?

Subalit upang magkaroon ng gayong uri ng pagpapahalaga sa pangangaral ng Salita ng Dios, kailangan
mong nasa Salita ng Dios sa anim na araw ng sanlinggo.  Kung ang binabasa mo lang ay mga manual
ng pagkukumpuni at katalogo ng J.C. Penny at mga pahina ng isport, duda akong magkakaroon ka ng
anumang matinding pagnanasa na makinig sa Salita ng Dios sa araw ng Linggo.  Mga bata, alam n’yo
ba na kapag nagpagutom kayo ng matagal nawawala ang hapdi ng inyong pagkagutom?  Ayaw na
ninyong kumain pagkatapos ng ilang sandali, kung hindi kayo kumain.  Ayaw na ninyong pakinggan ang
Salita ng Dios na ipinangangaral, kung hindi kayo nagbabasa nito.

Iginalang nila ang Salita at nakinig sila sa Salita ng may paggalang.  May banal na paggalang na
sumakanila.  Hindi ito iyong “gawa-gawa, sapilitan” na uri ng espiritual na kagalakan.  Hindi ito oras ng
kasayahan-palakpakan.   Hindi ito tapik sa likod.  Hindi ito oras ng paglingon at pagsasabing “Musta” sa
iyong kapwa.  Kundi ito ay paggalang ng puso sa Salita ng Dios.  Ang lahat ay puno ng pag-iisip ng Dios,
ng paraan ng buhay, ng Salita ng Hari, ng walang hanggang katotohanan.  Walang pagbubulungan,
walang paglolokohan sa ilalim ng Salita ng Dios.  Kundi sa kanilang tindig at kanilang anyo, sinabi nila,
“Tunay ngang ang Dios ay nasa lugar na ito sa Kanyang napakabanal na Salita.”

At ang tainga ng buong taong-bayan, nabasa natin, ay nagbigay-pansin sa aklat ng kautusan.
Napakalaki ng pangangailangan.  Ito ay nagdala ng gayong pansin.  Mayroong kalistuhan.  Mayroong
pagkagutom, pagkauhaw, sa Salita.

Ang pangalawang bagay na kitang-kita, kasunod ng kaasalan ng mga tao, ay ang estilo ng pulpito o ang
uri ng pangangaral.  Ito, una sa lahat, ay pangangaral na expository.  Binuksan ni Ezra ang kahulugan
ng Salita ng Dios ng buong katapatan at katotohanan.  Hindi ito nakakainip na pangangaral.  Hindi ito
pangangaral lang ng katotohanan.  Hindi ito klase sa matematika.  Kundi nang hipuin ng Salita ang
kaluluwa ng pastor, at siya ay pagod, hindi na niya ito kayang pigilan.  Kaya, nabasa natin, sila’y bumasa
mula sa aklat, sa kautusan ng Dios, na may pakahulugan.  Kanilang ibinigay ang diwa, kaya’t naunawaan
ng mga tao ang binasa.

Ang pangangaral na binasbasan ng Banal na Espiritu ay laging, “Ganito ang sabi ng Panginoon.  Si
Jehovah ay nagsalita.  Hindi mo ba pakikinggan?”  Ang pangangaral ay laging Mga Gawa 17:3,
pagpapaliwanag mula sa Kasulatan:  Hindi ba’t ito ang Cristo?  Kailangang pag-aralan ng pastor ang
Salita.  Dapat niyang hanaping maunawaan ang Salita.  Ang tungkulin ng iyong pastor ay pag-aralan ang
Salita upang maghanda ng mabuti, wastong sermon mula dito.  Hindi siya dapat lumapit sa iyo na may
mga bagong pilosopiya.  Hindi siya dapat lumapit ng mayroong para sa makakating tainga, bagay na sa
palagay niya ay masarap sa tao.  Hindi niya dapat iwasang ipahayag ang buong pasya ng buhay na Salita
ng Dios.  Maaaring marami siyang kaloob ng pananalumpati, o maaaring kulang siya sa kaloob ng
pananalumpati.  Ngunit ang tanong ay ito:  Dinadala ba niya ang Salita?  Kung ginagawa niya, kung
gayon ay mapalad ka.

Subalit ang pangangaral ay hindi lamang expository.  Ito ay direkta.  Ito ay nakakahikayat.  Nabasa natin
na naipaunawa ni Ezra sa taong-bayan ang kautusan.  Binasa niya ito ng malinaw.  Naunawaan nila ang
binasa.  At saka, ang mga Levita, ay umiikot, gaya ng nakita natin, sa gitna ng mga tao, sinisikap na
maging malinaw sa mga tao ang sinasabi ng Dios sa kanila.  Ito ang ibig sabihin para sa iyo ngayon at
sa akin sa ating buhay sa harapan ng Dios.  Ang pangangaral ay malinaw.  Hindi ito ganito at pagkatapos
ay ganoon, kundi ito ang katotohanan.  Ito ay nakakahikayat.  Ito ay nakaabot sa antas ng pagkaunawa,
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ang pagkaunawa ng mga tao.  Ang mangangaral ay hindi nahihirapan kung ano ang kahulugan ng
Kasulatan.  Itinuturo niya sa kanila ang ibig sabihin nito.  At idinirekta niya ito sa kanilang pang-unawa,
hindi muna sa kanilang damdamin.  Binasbasan ng Espiritu, itong Salita ng Dios ay nahikayat sila sa
kanilang kaluluwa.

At pagkatapos, ang pangangaral ay lumuluwalhati sa Dios.  Pinuri ni Ezra ang Panginoon, ang dakilang
Dios.  At ang buong bayan ay nagsabing, “Amen,” nabasa natin sa talatang 6.  Ang pag-iisip na
sumasaklaw, ang nangingibabaw na kuwerdas, ang naiwang impresyon ay “ang Dios ay dakila, banal at
kagalang-galang sa Kanyang pangalan.  Sino ang hindi matatakot sa Iyo, O Hari ng mga bansa?”
Mayroong impresyon ng Dios at Kanyang karingalan, Dios at Kanyang kaluwalhatian, Dios at Kanyang
kawalang-hangganan.  Ang impresyon ng gawain, ang impresyon ng pangangaral, ay hindi ang tao, hindi
kahit ang tao sa kanyang pangangailangan, hindi muna, “Ano ang pakiramdam natin ngayon?”  Kundi
ang impresyon, na siyang una, ay:  Dios.  At pagkatapos, yamang nakikita ang Dios, lahat ng
pangangailangan ay natugunan.  O ang mga pangangailangang iyon ay nalaglag bilang hindi mahalaga
sa harap ng Kanyang trono.  

Ngayon ay ganoon ang nangyari.  Ganoon ginawa ang muling pagbuhay ng Banal na Espiritu sa gitna
nila – sa pamamagitan ng pulpito at ng isang tumayo sa likod ng pulpito at nangaral.

Ang resulta ng pangangaral na iyon ay kombiksyon sa personal na kasalanan.  Iyon muna – hindi
lamang, kundi muna.  Mayroong kombiksyon sa kasalanan.  Mababasa natin sa talatang 9, “Sapagkat
ang buong bayan ay umiyak nang kanilang marinig ang mga salita ng kautusan.”  Mayroong malalim,
matinding kombiksyon na hindi maiilagan, ang palaso ng Banal na Espiritu na hindi maaaring
di-maramdaman – isang kalungkutang makahulugan.  Sa kanilang pagdating sa mga katunayan ng
biyaya ng Dios at katapatan, nakita nila ang sarili nilang kasalanan.  Sa liwanag ng Salita ng Dios at
kautusan ng Dios, naunawaan nila ang sarili nilang kasalanan, ang pagkaunawa na walang anumang
makapagbibigay sa kanila ng kanilang kasalanan.  Ipinahayag ng pulpito ang karingalan ng Dios.  Ang
pulpito ay naging bintana kung saan ang kaluwalhatian ng Dios ay ipinakita sa kanilang puso.  At ang
unang resulta ay umiyak sila, “Kahabag-habag ako, sapagkat ako’y lalaking may maruruming labi,” gaya
ni Isaias sa kapitulo 6 ng Isaias.

Ngayon sukatin ang kalagayan ng iyong puso.  Gumagana ba ang Salita ng Dios?  Isinasagawa ba nito
ang una at mahalaga nitong gamit?  Ipinapakita ba nito sa iyo ang iyong sarili at ang iyong
pangangailangan at ang iyong kasalanan?  Sa panahon ni Nehemias ang mga tao ay may sala ng
pag-aasawa ng paganong asawa, na laban dito’y paulit-ulit silang binalaan.  Ang mga kuko ng kahalayan
ay lumalim na sa kanilang mga kaluluwa.  Sila ay may sala ng pagiging hiwalay sa kanilang mga kapatid.
 Sila ay puno ng pagka-walang-bahala sa mga pangangailangan ng isa’t isa.  Sila ay may sala ng
kawalang-pag-asa sa layunin ng Dios.  Bago dumating si Nehemias, wala silang magawa sa kanilang
sarili.  Ngayon sila ay may pusong wasak.  

Ginagawa ba ito ng Salita ng Dios sa iyo?  Dumadalo ka ba sa iglesia at, sa ilalim ng Salita ng Dios,
nakikita ang iyong sarili?  Hindi ang ibang lalaki at babae, kundi ang iyong sarili?  Sinasabi mo ba, “Ako
ang makasalanang iyon.  Kailangan ko ng paghuhugas ng dugo ni Cristo”?

Ang pangalawang epekto ng pangangaral ay pagpapalubag, o kaaliwan sa Dios.  Iyon din ay dapat laging
kasunod.  Nanguna si Nehemias.  Nagbigay siya ng espiritual na payo sa mga tao nang sila ay nagkaroon
ng kombiksyon sa kasalanan.  Hindi niya sinabing, “Hindi kayo dapat masyadong mag-alala tungkol sa
inyong kasalanan.”  Hindi, dinala niya ang Salita ng Dios.  Sinabi niya sa kanila na sila ay hinatulan ng
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Dios sa kanilang kasalanan, hindi upang maharap sila sa kadiliman at kawalang pag-asa, kundi upang
ituro sila, sa pamamagitan ng pananampalataya, sa Kanya, sa Anak ng Dios, na ibinigay para sa kanila
upang magkaroon sila ng buhay.  Sinabi ni Nehemias sa gitna ng taong-bayan, “Oo, kayo ay tumingin
sa salamin at nakita ninyo ang maruming bagay sa inyo.  Ngunit ngayon dapat tayong tumingin, sa
pananampalataya sa pamamagitan ng biyaya, sa krus ni Jesu Cristo.”  Ang Salita ng Dios ay dinala upang
papaglubagin sila.  

Inilagay ito ni Nehemias ng napakaganda (t. 10):  “Pagkatapos ay kanyang sinabi sa kanila, ... huwag
kayong malungkot, sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ang inyong kalakasan.”  Doon ay
nasusulyapan ko kung bakit ganoong uri ng tao sa Nehemias.  Nakikita ko siyang nagpapayo sa iba sa
linya na papayuhan niya rin ang kanyang sarili.  Ang kagalakan sa Panginoon ang inyong  kalakasan.
Ano ang lubos na nagpalakas sa kanya?  Ang kagalakan ng kanyang Dios.  Ito ang inyong kalakasan, ito
ang inyong ligtas na lugar, ito ang inyong katiyakan – ang kagalakan ng Panginoon.  Ibig sabihin ang
kaalaman na ikanagagalak ng Panginoon sa inyo, na kayo ay kagalakan at kayamanan ng Dios, na ang
Panginoon ay nalulugod sa Kanyang bayan.  Ang kaalamang iyon ang ating kalakasan.  Ang makilala ang
Dios ay nagpapagalak sa atin, oo.  Subalit ang pagkaalam na ang kagalakan ng Dios ay ang Kanyang
iglesia – na ang Panginoon ay nasisiyahan sa Kanyang bayan at pagagandahin ang mapagpakumbaba
ng kaligtasan.  Kapag inihayag sa atin na inibig tayo ng Panginoon ng walang hanggang pag-ibig, oh,
iyon ay ating kalakasan – na ang Panginoon ay nagagalak sa atin kay Jesu Cristo.

Sa gayon ang pangangaral ay nagpasigla sa pag-asa.  Ito ay naghatid ng buhay na pag-asa.
Kinabukasan ang taong-bayan ay nagtipun-tipon upang makinig pa ng Salita ng Dios.  Sila ay binigyan
ng nananatiling pag-asa.

Ang Salita ng Dios ay dapat maipangaral sa buo nitong katotohanan.  Kaya ang bayan ng Dios ay
nabago.  Sila ay muling nabuhay.  Alam nila ang kanilang kasalanan.  Alam nila ang biyaya ng Dios.  Sila
ay inaliw.  Sila ay binigyan ng pag-asa.

Ano ang nais mo?  Ano sa palagay mo ang buhay?  Ano ang sentro ng iyong buhay?  Ito ba ay
naka-sentro sa iglesia?  Ito ba ay naka-sentro sa Salita ng Dios, ang tiyak na Salita?  Manabik sa Salitang
iyon.  Manabik na ang Salitang iyon ay manatili sa gitna natin, na ito ay marinig ng mga nagugutom at
nauuhaw na puso, at sa pamamagitan ng Salita ng Dios tayo ay maihatid sa kalakasang ito:  na ang
Panginoon ay nagagalak sa atin kay Jesu Cristo.

_____________________________________________
 

Manalangin tayo.

Ama, muli ay pinasasalamatan Ka po namin sa Salita ngayon.  At dalangin namin na pananatilihin Mo
kaming tapat sa Iyo.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


