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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

II Hari 5:1-5

"Ang Patotoo Ng Isang Bihag Na Dalagita"

ni Rev. Carl Haak

Sinimulan natin noong isang linggo ang serye ng mga mensahe sa paksa ng personal na ebanghelismo, iyon
ay, ang pagkatawag na ibinigay sa Salita ng Dios para sa bawat mananampalataya sa Panginoon upang
maging saksi ng kanyang Dios at ni Jesu Cristo na ating Tagapagligtas, upang iparating ang ebanghelyo sa
mga nawawala at upang makatulong sa ibang mga Cristiano sa pag-alalay sa kanilang pananampalataya kay
Cristo Jesus.

Noong nakaraang linggo sinikap nating ilatag ang pundasyon ng pagkatawag na ito sa katotohanan na ang
bawat kaanib ng iglesia ni Jesu Cristo ay tinawag upang mamuhay ng buhay ni Cristo sa harap ng lahat ng
tao.  Dapat tayong mamuhay sa kapangyarihan ng ebanghelyo sa sanlibutang ito.  Ang ating buhay, ayon
sa Salita ng Dios, ay dapat kumatawan at palagiang magpakita ng nagbabagong kapangyarihan ng biyaya
ng Dios.  Isinaalang-alang natin ang mga salita ng Panginoon sa Mateo 5, nang sabihin Niyang, “Kayo ang
asin ng sanlibutan…. Kayo ang ilaw ng sanlibutan.”   Tayo, sa gayon, ay may kamalayang nabubuhay bilang
mga, sa biyaya, ay dinala sa pakikisama ni Jesu Cristo at, samakatuwid, sa kanilang buhay, sa kanilang mga
gawa, ay nakikita kung ano ang kahulugan ng mabago sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, at upang ipakita
iyon sa harap nitong sanlibutan ngayon.

Sa araw na ito nais nating makita na ito rin ay ating pagkatawag, ayon sa ating kakayahan at pagkakataong
ibinigay ng Dios upang ihatid ang Salita, upang magsalita tungkol sa nagpapatotoong kapangyarihan ng Dios
kay Jesu Cristo.  Ang ating pamumuhay, bilang mga anak ng Dios, ay sinadya ng Dios upang makapukaw ng
tanong ng iba.  Naaalala mo ang sitas sa I Pedro 3:15, kung saan ay nabasa natin, “Kundi sa inyong mga
puso ay pakabanalin ninyo si Cristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa  na  ipagtanggol sa bawat
taong humihingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit gawin ito nang may
kaamuan at paggalang.”  Ang Dios na makapangyarihan sa lahat, na may kontrol sa lahat ng mga pangyayari
sa ating buhay, ay dinadala ang bawat isa sa atin na mga anak ng Dios sa katayuang tinawag at
makapagbibigay tayo ng simple at may tiwalang pagsaksi sa pag-asang atin kay Jesu Cristo.  

Maaaring ito ay sa kabila ng karaniwang bakuran ng iyong kapitbahay na nagsasabi sa iyo ng mga hinaing
na hinaharap niya sa buhay, at mayroon kang pagkakataon na sabihin sa iyong kapitbahay, “Alam mo ba
kung ano ang sinasabi ng Salita ng Dios tungkol sa mga bagay na ito?”  Maaaring ito ay sa opisina o sa lugar
ng trabaho nang ang mga kapwa mo manggagawa ay nag-uusap tungkol sa nangyayari sa sanlibutan o may
sinasabi tungkol sa bagong pangyayari sa balita, at mayroon kang pagkakataon noon na magsalita sa kanila
tungkol sa iyong pag-asa kay Jesu Cristo.  

Kapag sinabi natin ang tungkol sa personal na ebanghelismo, hindi natin ibig sabihin na ang bawat kaanib
ng iglesia ay mangangaral.  Hindi natin ibig sabihin na sinusubukan nating bumuo ng isang hukbo ng mga
“karaniwang” ebanghelista na binigyang lahat ng de-latang pananalita o tinuruan ng pambungad na linya.
Kundi ito ang ibig naming sabihin:  Bawat anak ng Dios ay binigyan ng lugar sa iglesia ni Jesu Cristo.  Bawat
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isa ay mapagbiyayang binigyan ng Banal na Espiritu upang manahan sa kanyang puso, at bawat isa, ayon
sa kanyang kakayahan, ay dapat malaman ang Salita ng Dios at gamitin ang anumang pagkakataon na
ibinibigay ng Dios sa kanya upang magsalita, upang magbigay ng mapanghikayat na patotoo ng
kapangyarihan ng Salita ng Dios at upang magsalita sa mga pagpapala ng pagkarinig ng Salita ng Dios sa
iglesia ni Jesu Cristo. 

Mayroon tayong magandang halimbawa nito sa patotoo ng isang bihag na dalagita na ibinigay, ayon sa
nakatala sa II Hari 5:1-5.  Ang isang dalagita ay nagsalita ng patotoo ng kanyang pananampalataya sa Dios.
At ginamit ng Dios ang mga simple niyang salita sa isang makapangyarihang epekto.

Ang tagpo sa sitas kung saan ay tinatawag ko ang inyong pansin ay lubos na may itinuturo at kagamit-gamit.
Nabasa natin ang tungkol kay Naaman, na isang dakilang lalaki.  Sa katunayan, sinabi sa atin na siya ay
punong kawal ng hukbo ng hari ng Siria at dakilang lalaki sa harapan ng kanyang panginoon.  Sa katawagan
ngayon , si Naaman ay naitampok na sana sa “Buhay ng Mayayaman at Tanyag.”  Naging tampok na sana
siyang artikulo sa People’s magasin.  Siya ang lalaking ipagmamaneho sa isang itim na limo papuntang
trabaho.   Nabubuhay siya, sa katawagan ngayon, sa isang maringal na tahanan na may magandang pader
at kurbadang daanan at marmol na mga sahig at mga tagapagsilbi at mga mayordomo at mga
pang-hapunang kasiyahan.  Siya ay isang dakilang lalaki.  Siya ay isang tinyente-heneral.  Siya ay may
kakayahang tagapag-ayos.  Siya ay mapamaraan.  Natatamasa niya ang ganap na tiwala ng hari.

Subalit, sa lahat nang ito, si Naaman ay isang kaaba-abang lalaki.  Siya ay isang bigo.  Ang buhay niya ay
literal na nabubulok.  Sapagkat nabasa natin na bagaman siya ay isang matapang na lalaki, na may pisikal
na lakas at malakas na katangian, isang lalaki sa gitna ng mga lalaki, si Naaman ay isang ketongin.

Kailangan nating maramdaman ang lakas ng apat na mga salitang iyon:  Siya ay isang ketongin.  Ang mga
salitang iyon ang pumipilas sa lahat ng pagiging kaakit-akit at lahat ng karangalan ng lalaki at inilantad siya
bilang aba, nabubulok na makasalanan.  Siya ay katangi-tanging lalaki.  Sasabihin mo, sa aming hatol, “Ah,
ano kayang uri ang pamumuhay niya, at paano kaya maging tulad ni Naaman – lahat ng mga natural na
kakayahang iyon – napaka matagumpay.”  Subalit lahat nang iyon ay nabura.  Siya ay isang ketongin.

Ang ketong ay nakakatakot, di-nagagamot na sakit, ang pagkabulok ng laman, ang mga sugat sa katawan
na hindi gumagaling, ang mabahong alingasaw at amoy at ang katiyakan ng paghahatid sa katotohanan ng
kamatayan.  Ang ketong, ayon sa Kasulatan, ay naglalabas ng katotohanan ng buhay ng tao na ngayon ay
nabubuhay sa ilalim ng sumpa.  Bilang mga makasalanan, tayo ay nabubulok sa kasalanan.  Ang salitang
“ketong” ay nagpapabatid ng lahat nang nais ituro sa atin ng Biblia tungkol sa kasalanan.  Sa kabila ng lahat
ng panlabas na karangyaan at lahat ng panlabas na tagumpay at lahat ng panlabas na alindog, sinisira ng
kasalanan ang lahat.  Si Naaman ay isang di-masaya, kaaba-aba, di-nasisiyahan, hungkag, maruming lalaki.
Sinira ng kasalanan ang lahat niyang kaluwalhatian at tinupok sila.

Ngayon wala nang mas kagamit-gamit o mahalagang panghawakan natin habang tayo ay nabubuhay bilang
mga tinubos ng Dios sa sanlibutang ito kaysa sa katotohanan ng kasalanan at ang kasindak-sindak at di
matatakasang epekto nito sa sanlibutan.  Kahit na takpan pa ng ating laman o ng diablo ang mga epektong
ito, dapat nating makita nang malinaw na ang tao, sa kanyang sarili, ay kaaba-aba.

Pinagtatakpan ito ngayon sa ika-dalawampu’t isang siglo, at nais din nating gawin iyan.  Pinagtatakpan ito
sa mga pelikula at sa mga programa at sa patalastas ng panahon natin.  Naroon ang malaking pandarayang
kumikilos.  Sinabi sa atin na ang lahat ay mas mabuti.  Sinabi sa atin na ang minsang itinuring na kasalanan
ay iba na ngayon ang pagkaunawa.  Sinasabi ng sanlibutan, “Lagpasan mo na iyan.”  Napakaraming
kalayawan sa buhay at kayamanan sa buhay na magbibigay-kasiyahan sa iyo.  Subalit sinasabi ng Biblia,
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“Mayroong kasalanan – aktibo, kumikilos, sumisira, nambubulok.”  At ito ang katotohanan ng buhay ng tao.

Basahin ang tala ng mga tao na nangibabaw sa kanilang propesyon – ang mga bituin sa isports, ang mga
artista.  Pakinggan ang mga gawain sa buhay sa likod ng eksena – ano ang nangyayari sa kanilang mga
mansyon, ano ang nangyayari sa “Graceland.”  Ito ay nakakasira.  Ang kasalanan ay sumisira.  Ang kasalanan
ay kasindak-sindak.  Ang kasalanan ay mapang-abuso.  Ang kasalanan ay sumisilo sa pagnanasa.  Ang
kasalanan ay lisya.  Ang kasalanan ay pangit.  Ang kasalanan ay marumi.  At binubulok ng kasalanan ang loob
ng lipunan at ang buhay ng isang tao.  

Si Naaman ay isang ketongin.  At wala siyang magawa sa kanyang problema.  Wala siyang pag-asa sa harap
nito.  Ang buong katanungan ay:  Sino ang makakatulong kay Naaman, saan maaaring pumunta si Naaman?
Nanggaling na siya sa doktor ng Siria.  Marahil ay pinapunta na siya sa mga pari ng Siria para sa kanilang
mga bulong.  Ang hari mismo ay walang magawa.  Nagpadala na siya ng sulat na naghahanap ng
makapagpapagaling sa kanyang tinyente-heneral.  Ang mga mahiko, ang mga pilosopo, ay ibinigay nang lahat
ang kanilang pinakamagaling.  Si Naaman ay walang pag-asa.  

Gayunman, sa gitna ng bayan ng Dios, maging sa pinakamaliit sa kanila, naroon ang kaalaman ng isa na
makapaglilinis sa pinakamarumi.  Nabasa natin sa talatang 2 ng II Hari 5 ang tungkol sa isang bihag na
dalagita. “Ang mga taga-Siria,” nabasa natin, “sa isa sa kanilang pagsalakay ay nagdala ng bihag na dalagita
mula sa lupain ng Israel, at siya'y naglingkod sa asawa ni Naaman. “  Sa isang pagsalakay sa Israel, marahil
ay pinaghandaan ni Naaman, ang grupo ng mga sundalo na dinambong ang isang nayon at kumuha ng
samsam – tangay-tangay ang isang dalagita.  Siya ay pito, siyam, labing isang taong gulang, sapat na ang
gulang upang maging utusan ng asawa ni Naaman.  Siya ay isang tahimik na babae.  Pinalaki siya sa tahanan
upang malaman ang mga kakayahang pantahanan.  Kaya niyang maghugas, maglinis, manahi, at
mamalantsa.  Ang kanyang ina ay maaaring namatay sa isang pagsalakay o inabuso o, marahil, ay bumalik
sa Israel at nagdaraan sa pagkasindak na tanging ang magulang na nawalan ng anak ang makakaunawa.
Siya ay kinuha, itong bihag na dalagita, mula sa kanyang tahanan.   Siya ay dinukot.  Siya ay nasa banyagang
lupain.  Siya ay isang alipin.  Siya ay isang anak, isang maliit na anak, ng Dios lamang, nag-iisa sa sanlibutang
ito.  Ngunit siya ay naturuan.  Natutuhan niya ang kanyang katekismo.  Pinakinggan niya ang kanyang ina
na nagsabi sa kanya ng mga kwento sa Biblia.  Hawak niya ang kamay ng kanyang ama habang sila ay
papunta sa iglesia, ang templo.  Ang malakas na kapangyarihan ng biyaya ng Dios ay namumuno sa kanyang
puso.  Taglay niya ang katiyakang tulad ng isang bata sa Dios na kanyang kaligtasan at sa Salita ng kanyang
Dios.  

Nang maulinigan niya ang usapan sa bahay ni Naaman, at masaksihan ang kanilang buhay sa likod ng mga
saradong pintuan, at habang ang kanyang among babae, marahil, ay umiiyak, “Ah, ang kawawa kong asawa.
Wala nang pag-asa para sa kawawa kong asawa,” at nang makita niya at maramdaman ang
kawalang-pag-asa ng isang tahanang hindi nakasalig sa Salita ng Dios, sinabi niya, nabasa natin, sa kanyang
among babae (iyon ay, asawa ni Naaman), “Sana'y naroon ang aking panginoon na kasama ng propeta na
nasa Samaria! Kanyang pagagalingin siya sa kanyang ketong.”  Iyon ay patotoo ng kapangyarihan ng Dios,
sa pamamagitan ng Kanyang Salita, kay Jesu Cristo, upang linisin ang pinakamarumi at sila’y pagalingin.

Ang maliit niyang patotoo ay naglalaman ng tatlong bahagi.

Una, ang kapangyarihan ng Dios, ng buhay na Dios, lamang ang makakagawa ng mabuti.  Sabi niya, “Sana'y
naroon ang aking panginoon na kasama ng propeta na nasa Samaria! Kanyang pagagalingin siya sa kanyang
ketong.”  Ang kanyang pagsaksi ay sa kapangyarihang magligtas ng buhay na Dios.  Ang Samaria ay ang
sentro ng sampung lipi.  Bagama’t tinatalikdan nila ang Dios, gayunpaman ang bayan ng Dios ay naroroon.
Si Eliseo, ang propeta ng tunay na Dios, ay isa sa kanila at dinadala sa kapangyarihan ang salita ng Dios sa
kanila.  Ang kanyang patotoo, kung gayon, ay ito:  Isa lang ang makakatulong sa iyo, panginoon kong
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Naaman.  Walang sinuman sa Siria, walang sinuman sa mga dios ng sanlibutang ito, walang anumang lugar
dito sa lupa – hindi ang iyong pera, hindi ang iyong kapangyarihan, hindi ang iyong katayuan.  Walang
makakatulong sa iyo.  Ang Dios lamang ng Israel, ang isang tunay na Dios na Siyang Tagapagligtas.

Subalit ang kanyang patotoo ay hindi lamang, una sa lahat, tanging sa Dios, kundi ang kanyang patotoo ay
sa kapangyarihan ng salita ng Dios.  Sabi niya, “Sana'y naroon ang aking panginoon na kasama ng propeta
na nasa Samaria.”  Ang propeta ay ang lingkod ng Dios na nagsasalita ng salita ng Dios.  Kung gayon, ang
kanyang patotoo ay ayon sa kapangyarihan ng salita ng Dios.  Ang salita ng Dios lamang ang makapagbibigay
ng kalayaan na kailangan ni Naaman.  Ang salita ng Dios ay katotohanan.  Ang Dios, sabi sa atin, ang
nagpapabanal sa Kanyang bayan sa pamamagitan ng katotohanan.  Ang salita ng Dios, sabi sa atin sa Biblia,
ay buhay at makapangyarihan at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, kagamitan ng Dios
upang gawin ang kaligtasan ng Kanyang bayan at iwanan yaong mga tumatanggi dito nang walang anumang
dahilan.  Kung ikaw ay magkakaroon ng kalayaan mula sa iyong pagdurusa, hindi ito matatagpuan sa isang
klase ng pagtulong-sa-sarili.  Hindi ito matatagpuan sa mga guru.  Hindi ito matatagpuan sa pinaka-mabenta
o sa pamamagitan ni Doctor Phil.  Kundi suriin ang Kasulatan.  Sapagkat sila ang mga nagpapatotoo, sabi
ni Jesus, tungkol sa Akin.

Pangatlo, ang kanyang patotoo ay sa pagkatawag at pangangailangan na marinig ang Salita ng Dios sa
pamamagitan ng propeta.  Sabi niya, “Sana'y naroon ang aking panginoon na kasama ng propeta na nasa
Samaria.”  Iyon ay, itinuturo niya si Naaman sa pangangailangang mapasailalim sa pakikinig ng salita ng Dios.
Sinasabi niya na mayroong kapangyarihan na isinasagawa sa pakikinig ng salita ng Dios sa pamamagitan ng
lingkod ng Dios.  Siya ay sumasaksi sa patotoo na makikita natin sa Roma 10:17, “Kaya ang pananampalataya
ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo.”  Ang pagpapahayag,
ang pangangaral ng krus, sabi ng apostol, ay ang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas (I Cor. 1:18).  Sinasabi
niya sa kanya, “Kailangan mong makarating sa lugar kung saan ka makakarinig ng salita ng Dios.”

Ano ang kanyang simpleng patotoo?  “Ang Dios lamang ang makakagawa ng mabuti.  Ang kapangyarihang
iyon ay sa pamamagitan ng Kanyang salita.  At kailangan mong mapasailalim sa pakikinig ng salita ng Dios.”

Ang patotoo ng isang bihag na dalagita.  At ang buong palasyo ay napukaw.  

Ang patotoong ibinigay niya ay tiyak.  Walang pagdududa sa kanyang mga salita.  Walang pag-aalinlangan,
walang posibilidad na ito ay hindi magiging totoo.  Ito ay tiyak.

At ito mismong aspeto ng kanyang patotoo – ang pagiging makatotohanan at ang di-matitinag na katiyakan,
ang mala-bato nitong katiyakan – na nakakuha ng pansin ng asawa ni Naaman, sa katunayan, nakakuha ng
pansin ng hari ng Siria at ni Naaman.  Iyon ay ang katiyakan ng kanyang pananampalataya.  Hindi siya
nag-iisa dito.  Si Job ang nagsabi, “Sapagkat nalalaman ko na ang aking Manunubos ay nabubuhay.”  Si
apostol Pablo ang nagsabi, “Kilala ko ang aking sinasampalatayanan.”  Hindi ako nagsasalita sa inyo tungkol
sa teoryang pang-relihiyon.  Hindi ko sinasabi sa inyo kung ano ang mabuti para sa akin.  Hindi ako
nagsasalita sa inyo tungkol sa isang aklat ng kaalaman.  Kundi nagsasalita ako sa inyo sa lubos na katiyakan
na ginawa ng Dios sa puso ko tungkol sa lubos na katotohanan.  Nakita mo, walang kapangyarihan sa ating
patotoo sa harap ng sanlibutan kung ang Salita ng Dios ay hindi natin personal na katiyakan – kung ang Dios
ay hindi natin personal na katiyakan.  Ang panahon natin ay panahon ng nagbabagong pamantayan.  Sinasabi
sa atin na walang lubos na katotohanan, may maliit na katotohanan sa anumang bagay at may labis na
katotohanan sa lahat ng bagay.  Walang maaaring pagkasunduang konklusyon.  Sinasabi lamang sa atin na
ang marangal na maliliit na lalaki at mga babae ay sinusuri ang iba’t ibang tunay na larawan ng katotohanan
at nawa ay malaman ang maaaring totoo para sa kanila sa panahong ito.  At sa ilalim ng kabigatan nitong
di-sumasampalatayang nagbabagong pamantayan ang iglesia ay gumuguho.  Sinasabi sa atin na ang Salita
ng Dios ay nasa Biblia – hindi tayo makakatiyak na lahat iyon ay Salita ng Dios – at ang Biblia ay may mga
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pagkakamali at hindi eksakto sa siyensya o sa kasaysayan.  Ngayon ang iglesia, sa kahangalan ng pag-iisip
na kailangang maging kaugnay o kunin ang anyo ng sanlibutang ito, ay nagsasabing, “Ayaw naming isipin
ninyo na kami ay esklusibo, na iniisip naming kami lang ang may katotohanan dito.  Iminumungkahi namin
na isaalang-alang o subukan mo si Jesus.”  Ngunit walang taos-pusong paniniwala.

Ang dalagitang ito ay may tiwala.  Hindi siya tila nakakaalam ng lahat.  Ang katiyakan ay hindi sa kanyang
sarili.  Iyon ay sa Dios at sa Kanyang Salita.  Dapat tayong maging maingat sa ating pagsasalita.  Hindi tayo
dapat magsalita na tila tayo ay nagsasalita mula sa namamagang pagmamataas, na tila baga tayo kahit
paano, bilang mga anak ng Dios, ay iba at mas mabuti kaysa ibang tao.  Kundi dapat tayong magsalita ng
may pagtitiwala.  Mala-bato, di-matitinag na katiyakan sa Dios at sa Kanyang Salita.

Ngunit  hindi lamang siya nagsalita nang may katiyakan, siya ay mahabagin.  Siya ay binihag.  Si Naaman ay
kaaway niya.  Siya ang lalaking may pananagutan sa kanyang pagdurusa.  Siya ang dahilan kung bakit hindi
na niya makikita pa ang kanyang ina.  At siya ay may ketong.  Mauunawaan nating mabuti kung bakit
masasabi ng isang nasa gayong kalagayan, “Hayaan mo siyang magdusa diyan! Hayaan mo siyang mabulok,
pakialam ko.  Tutulungan ko siya, dadalhin ko sa kanya ang Salita ng Dios?”  Subalit ano ang ginawa niya?
Itinuro niya sa kanya ang tanging lugar kung saan ang kanyang paghihirap ay mapagiginhawa.  Nagsalita siya
na may malaking pagkahabag.

At ang kanyang kapahayagan ay tunay.  Hindi ito huwad.  Hindi ito plastik.  Nagsalita siya ng katotohanan
na namumuhay sa kanyang kaluluwa.  Ang kapahayagan niya ay tiyak, may kahabagan, at tunay.

At ito ay nagkaroon ng malalim na epekto.  Isang dalagita ang nagsalita, at ang kaharian ay napukaw.  Isang
dalagita ang nagsalita, at ang pamahalaan ay kumilos at ang hari ay naglabas ng mga utos.

Nabasa natin, “Kaya't si Naaman ay pumasok at sinabi sa kanyang panginoon kung ano ang sinabi ng
dalagitang mula sa lupain ng Israel.   At sinabi ng hari ng Siria, "Humayo ka, at ako'y magpapadala ng sulat
sa hari ng Israel.”

Ngayon, nagkaroon ng makapangyarihang resulta.  At ang kapangyarihan ay dahil sa Dios, sa Kanyang Salita,
at sa Banal na Espiritu.  Tunay na hindi kapani-paniwala kung iisipin mo ito.  Sinabi ng asawa ni Naaman sa
iba, sa mga kaanib ng hukuman.  Iba’t ibang kaanib ng hukuman ang pumunta sa hari at nagsabi, “Iyong
kamahalan, sinabi ng isang dalagitang bihag ….”  Ayon sa patotoong iyon si Naaman ay bababa sa Samaria
upang hanapin ang propetang si Eliseo.  Iyan ang kapangyarihan ng Salita ng Dios.  Laging may resulta kapag
ang Salita ng Dios ay sinabi.  Mababasa natin sa Isaias 55, “Magiging gayon ang aking salita na lumalabas
sa bibig ko; hindi ito babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko, at
magtatagumpay sa bagay na kung saan ay sinugo ko ito.”  Hindi laging pareho ang resulta.  Maaaring
magkaroon, at madalas, ng pagtanggi at pag-alipusta.  Ngunit laging isinasagawa ng Salita ng Dios ang
layunin ng Dios.  Sa tuwing magpapatotoo ang anak ng Dios, makapangyarihang resulta ang nangyayari.

Kapag ang pinaka (ang tinatawag nating) di-mahalaga sa iglesia – dito ay isang pitong taong gulang na babae
na naglalaro sa paligid, isang siyam na taong gulang na lalaki na tinatanong ng isang grupo ng may edad na,
isang ina, isang karpintero, sino man ito bilang anak ng Dios – kapag ang patotoong iyon ay iniwan, kahit na
sa tingin ito ay mahina at di-mahalaga, may malakas na kapangyarihang kumikilos.  Ito  ang kapangyarihan
ng Dios.  Ito ang kapangyarihan ng Kanyang Salita, upang magligtas o magwasak, upang magpagaling o
magpahamak.  Sapagkat ang kadakilaan ng kaluwalhatian ay hindi sa atin, sabi ng apostol, kundi sa Dios.
Ang Salita ng Dios ay makapangyarihan.  Ang Salita ng Dios na ngayon ay ipinapangaral sa pulpito ng tunay
na iglesia ay makapangyarihan – laging makapangyarihan.
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Ngayon ikaw, anak ng Dios, sa iyong lugar at kalagayan sa buhay, magsasalita ka tungkol sa Kanya at sa
Kanyang Salita.  At isasagawa ng Dios ang Kanyang layunin.

_________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat kami sa Iyo sa Iyong Salita at dalangin na ito ay magamit sa aming mga puso sa araw
na ito sa pamamagitan ni Jesu Cristo, Amen.


