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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Zacaria 4:6

"Hindi Sa Pamamagitan Ng Lakas, Kundi Sa Pamamagitan Ng Aking Espiritu"

ni Rev. Carl Haak

Sa nakaraang dalawang linggo ating isinaalang-alang ang katotohanan sa Salita ng Dios patungkol sa
pagkatawag ng bawat mananampalataya na maging saksi ng ebanghelyo kapwa sa kanilang pananalita at
buhay.  Ating dadalhin sa serye sa pagtatapos ngayon sa pamamagitan ng pagtuon ng ating pansin sa Salita
ng Dios sa Zacarias 4:6.  Dito ating mababasa:  “Sinabi niya sa akin, "Ito ang salita ng PANGINOON kay
Zerubabel, na sinasabi: Hindi sa pamamagitan ng lakas, ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking
Espiritu, sabi ng PANGINOON ng mga hukbo.”  Ito dapat ang ating maging kasabihan bilang anak ng Dios
sa bawat paglatawag na ibinibigay sa atin ng Dios, sa bawat aspeto ng espiritual na paggawa, sa bawat
tungkulin natin.  Ito sana ang maging katotohanan na gagabay sa iyo:  Hindi sa pamamagitan ng lakas, ni
ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu.

Ang pagsasagawa sa katotohanang ito ay walang katapusan.  Sinasala nito ang bawat aspeto sa ating
pagiging Cristiano at pagkatawag.  Maisasagawa ito sa pangangaral ng ebanghelyo sa kanyang sermon at
pagtuturo ng katekismo at pagpapayo at sa lahat niyang mga gawa.  Kapag siya ay gumawa ng matapat sa
ministeryo ng ebanghelyo, dapat niyang alalahanin ang kasabihan:  Hindi sa pamamagitan ng lakas, ni ng
kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu. 

Maisasagawa ito sa mga magulang.  Ang pinakamabigat na pasanin sa puso minsan para sa mga magulang
ay patungkol sa espiritual na buhay ng ating mga anak at kanilang kaligtasan na manatili sa pananampalataya
kay Jesu Cristo.  Sinasabi ng Salita ng Dios na hindi ang lakas ng ating pagmamahal, lakas ng ating salapi,
lakas na ating magagamit kundi dahil sa Espiritu ng Dios.

Ito ang salita na maisasagawa na may pakinabang sa ating buhay may asawa kapag humaharap tayo sa
matinding kaguluhan.  

Sinabi ng Dios,  “Hindi sa pamamagitan ng lakas… kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu,” na Espiritu ni
Cristo Jesus.

Ang salitang ito ay maisasagawa ng mga kabataan na naghahanap ng kalakasan upang labanan ang mga
tukso at naghahanap ng bagay na magpapadama sa kanila ng pagkatanggap at halaga.  Minsan pa:  hindi
sa pamamagitan ng lakas, hindi sa ating mga sarili, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ni Cristo na nasa iyo.

Ang Salitang ito ng Dios ay maisasagawa sa bawat isa, bilang anak ng Dios, na nasa ilalim ng mabigat na
pasakit ng sobrang kalungkutan.  Minsan pa, pakinggan om ang Salita ng Panginoon ng mga hukbo:  “Hindi
sa pamamagitan ng lakas, ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu.”

Pero ang pagsasagawa na nais nating gawin ngayon ay para sa ating pansariling paghayo ng ebanghelyo.
Ating nakita ng kaunti, na tayo, bilang mga anak ng Dios, at dapat patuloy na nagpapakita ng
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nakapagpapabagong kapangyarihan ng ebanghelyo.  “Kayo ang ilaw ng sanlibutan,” wika ni Jesus.
“Paliwanagin ninyo nang gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao; upang makita nila ang inyong
mabubuting gawa, at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit.”  Ating nakita pa, na hindi lamang ang
ating buhay, ang paraan ng pamumuhay, ang dapat lumarawan sa katotohanan ng ebanghelyo, kundi kasama
rin, ang ibinigay ng Dios sa atin na kakayahan at pagkakataon para magsalita.

Nais natin ngayon na wakasan ang seryeng ito ayon sa pansariling ebanghelismo na may kasabihan sa bawat
pagsisikap at pagtitiis sa kaharian ng Dios:  Hindi sa pamamagitan ng lakas… kundi sa pamamagitan ng aking
Espiritu. 

Ating tatanungin, una sa lahat, ang katanungan:  Ano ang ibig sabihin ng hindi sa pamamagitan ng lakas o
ng kapangyarihan, kundi maisasakatuparan lamang ng Espiritu Santo?  Ang sagot:  ang pagkatawag na
ibinibigay ng Dios sa atin, ang pagkatawag na ibinigay sa iglesia (Filipos 2) ay ang panghawakan ang Salita
ng katotohanan.  Para kay Zurrababel, ang lalaki na kinausap ng Dios, ang tungkulin na tinawag sa kanya
ay gawin ang pagtatayo sa gusali ng templo.  Ang muling pagtatayo ng templo ay patotoo sa kanyang
panahon na si Jehovah ay Dios at dapat ibigin ang Dios, sambahin, at paglingkuran.  Ang pagkatawag na ito
ay bago pa maglingkod si Zerubbabel sa kanyang Dios ay isang pagkatawag na hindi magagawa sa
pansariling paraan niya at lakas kundi matatapos lamang dahil sa Espiritu Santo.

Ang pagkakalagay sa Salitang ito ng Dios sa hula ni Zacarias ay isang pagtuturo.  Nagbibigay ng pagpapalas
ng loob si Zacarias sa isang lalaki na ang pangalan ay Zerbbabel, na isang prinsipe at puno sa bayan ng Dios
sa panahong iyon, at kay Josue na espiritual na punong pari (o espiritual na pinuno sa bayan ng Dios) sa
panahong iyon.  Nagbalik ang mga mamamayan sa Jerusalem mula sa pagkakaalipin ng Babilonia.  Nagbalik
sila na may inaasahan.  Pero ang lahat ng kanilang inaasahan ay nauwi sa wala sa katotohanan na hindi sila
nito matutulungan.  Ang Jerusalem ay nasa matinding kaguluhan, mga gusaling mula sa pagkakasunog.
Inilagay agad nila ang mga pundasyon ng templo.  Pero hindi nagtagal, dumating ang kaguluhan.  Ang
kapitbahay nilang mga Samaritano ay nakialam at nag-ulat sa hari ng Persia na ang mga Judyo ay may sala
ng pagre-rebelde, na ang kanilang kasipagan ay bahagi ng kanilang rebelyon – na laban mismo sa hari.  At
ang hari ay naglagay ng isang pagpapatigil sa proyekto ng gusali sa loob ng labing-anim na taon.  Kaya ito
ay natigil.  Sila ay nalugmok sa kahirapan.  Sila ay dumanas ng pagbagsak ng ekonomiya.  Marami ang naalis
sa kanilang mga trabaho.  Dumating ang kawalan na nila ng pag-asa – “para saan pa?  Mas mabuti pa ang
umayaw at magpatuloy na lang.”

Sa ganitong panahon isinugo ng Dios si propeta Zacarias para magsalita ng Kanyang Salita.  Makikita po ang
salitang iyan na napakaganda sa kabanatang 4 sa hula ni Zacarias.  Ako ay walang panahon ngayon para
ibigay ang detalye ng pangitain na ibinigay sa propeta maliban sa sabihin na ang pangitain, kapag ito ay
naipaliwanag at naunawaan ng tama ayon sa liwanag ng Salita ng Dios, mauuwi ito sa ganito:  Dapat kunin
ng iglesia ang liwanag ng Dios, ang katotohanan ng Dios.  Iyan ang tawag ng iglesia.  At magagawa lamang
ito sa kapangyarihan ng Espiritu Santo.  Higit pa rito, ginagamit ng Espiritu Santo ang kalalakihan sa tungkulin
bilang pastor at guro, mangangaral ng ebanghelyo.  Kaya naman, kahit mahihina at walang tapang ang bayan
ng Dios, sila ay dapat magpatuloy patungkol sa kanilang gawain (gawain na ibinigay sa kanila ng Dios upang
maging ilaw ng katotohanan ng Dios sa sanlibutan) na umaasa sa kapangyarihan ng Espiritu Santo upang
sanayin sila at maging mabunga ang kanilang gawain.

Iyan ang ating pagkatawag.  Ang ating tawag bilang iglesia ni Jesu Cristo ay ipakita kung ano ang meron
tayong nakikita at naririnig.  Ang iglesia ni Jesu Cristo ay ang ilawan.  Ang iglesia ang nagbibigay dahil sa
Espiritu Santo kasama ang kaunawaan sa Salita ng Dios.  At ang iglesia, ay manghawakan ang katotohanan
ng Salita ng Dios.  Ibinigay ng Dios sa Kanyang iglesia ang mga pastor at guro, na nating mababasa sa Efeso
4:11, para sa ikatitibay ng mga banal, para sa gawain ng ministeryo.  At mismong sa loob ng katawan ni
Cristo, ang bawat isa sa atin ay binigyan ng ating kalalagyan – bilang asawang lalaki, at babae, at anak – ang
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ating kanya-kanyang kalalagyan sa katawan ng Panginoong Jesu Cristo.  Ang lahat ng ito ay
nangangahulugan na tayo ay may pagkatawag upang patunayan, upang ipakita, ang katotohanan ng Dios
sa ating buhay at sa ating mga pananalita. 

Ang tungkuling iyan ay mahirap para sa atin gaya sa panahon din ni Zerubbabel.  Maraming iba’t ibang uri
ng kaguluhan.  Ang liwanag na doon tayo ay tinawag ay palaging maghahatid ng pagsalungat.

May maling kaunawaan minsan sa ating hangarin.  Sinasabi nila:  “Akala mo ba ikaw ang magaling.”  Sinasabi
nila,  “Masyado kang mapaghanap sa pagpunta sa iglesia dalawang beses tuwing Linggo.  Inaakala mo na
ikaw lang ang tama.”  Nariyan ang oposisyon.  Siguro hindi natin nais humayo para sa isang Muslim.  Hindi
tayo dapat magtangi ng tao mula sa ibang relihiyon at iglesia, dahil ito ang tinatawag na “krimen ng
pagkagalit.”  At pagkatapos nariyan ang ating sariling mga kasalanan.  Itinatanong mo, ang buhay ko ba ay
dapat nagpapatuloy sa pagpapakita ng ebanghelyo ng biyaya ng Dios?  Nakatatak sa katawan ko mula sa
laman at mga buti ang katotohanan ng ebanghelyo?  Sasabihin ko ba sa aking kapwa na
di-mananampalataya:  “Gayahin mo ako”?  Paano ito mangyayari?  Ako ay makasalanan!  Nakikita natin ang
ating mga kahinaan.  Madalas tayo ay nakakimi.  Madalas tayo ay nahihiya.  Tayo ay may itinatago na
patungkol sa pagsasalita patungkol sa ating Tagapagligtas.  Sinasabi natin,  “Dapat akong may sabihin, pero
hindi ito lumalabas sa aking bibig.  Ano ba ang dapat kong sabihin, at ano ang sasabihin ko, at ako ay takot
na takot sa pagsasabi ng anuman.”

Iyan ay kapag dumating ang mga salita:  “Hindi sa pamamagitan ng lakas, ni ng kapangyarihan, kundi sa
pamamagitan ng aking Espiritu, sabi ng PANGINOON ng mga hukbo.”  Iyan ang sinabi ng Dios kay
Zerubbabel sa panahon na siya ay mahina at sa kawalan ng pag-asa.  Iyan din ang sinasabi sa akin at sa inyo.
Ang lakas at kapangyarihan na tinutukoy sa talatang iyan ng Kasulatan ay magkatulad.  Ang mga ito ay may
magkaibang anino ng kahulugan.  Ang “lakas” na tinutukoy ay magkasamang kalakasan.  Gaya ito sa mga
sundalo.  Nakatingin sila sa pinagmumulan ng tawag para tapusin ang ibinigay na tungkulin, na tinatawag
mong trabaho.  Ang “kapangyarihan” naman ay tumutukoy sa pagpupunyagi, ang kakayahan na makitang
tatapusin ang tungkulin.  Ang Salita ng Dios ay nagsasabi,  "Hindi dahil sa iyong tinatangkilik, hindi sa iyong
pagnanais o determinasyon, hindi dahil sa pagdadala sa buong lakas sa sarili mo at pagnanais. 

Oo, gumagamit ang Dios ng mga lalaki at babae.  Ginagamit Niya ang mga lalaki at babae na nasa ilalim ng
Kanyang gabay ng pananampalataya, at umaasa sa kanilang Dios.  Sinasabi ng Dios,  “Hindi sa pamamagitan
ng lakas, ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu.”

Ang higit pa sa pagsasaliksik, na kapangyarihang di-matatanggihan ng Espiritu ng Dios.  Ang Espiritu Santo,
ang ikatlong tauhan sa Trnidad, ang kapangyarihan ng Dios na higit pa sa pagsasaliksik, higit pa sa ating
kakayahan para suriin, dahil sa Espiritu Santo ng Dios na kumikilos sa atin at sa pamamagitan ng Kanyang
Salita upang tapusin ang Kanyang mga layunin.

Paano natin gagawin ang ating pagkatawag?  Paano tayo magiging matapat bilang iglesia ni Jesu Cristo?
Paano tayo magiging tapat sa ating mga buhay bilang saksi at nagsasalita bilang saksi sa mapalad na
ebanghelyo?  Narito ang kasagutan:  Hindi sa ating sarili.  Hindi sa ating pag-aari.  Hindi lalo na sa iyong
samahan.  Hindi rin dahil sa iyong resolusyon.  Kundi dahil sa Aking Espiritu.

Ibig sabihin nito, kung ang ebanghelyo ang tatanungin, una sa lahat, tayo ay umasa lamang sa Espiritu Santo,
kaya naman, atin palaging dadalhin ang Salita ng Dios.  Ang ating saksi ay ayon sa Biblia.  Kung tayo ay aasa
sa Espiritu Santo, tayo ay naka-depende lang sa Salita na Kanyang kinasihan.
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Kapag ating dadalhin ang Salitang ito ng pagpapatotoo matitiyak natin na ating ninanais na dalhin ang Salita
sa panahon ng pagkatakot, na ating naisasagawa ang Salita ng Dios sa oras na nasa harapan natin ito.  Pero
dapat nating dalhin ang Salita ng Dios.  Palaging dalhin natin ang Salita ng Dios.

Pero marami pa.  Kapag tayo ay umaasa lamang sa Espiritu Santo sa ating pagpapatotoo, hindi lang natin
dala ang Salita ng Dios, kundi pangalawa, tayo ay nagkakaroon ng kamalayan na inihahanda ng Espiritu Santo
ang daan patungo sa harap at likod natin – na inihahatid tayo ng Dios sa mga hakbang na ating dinadaanan
at sa daan na inilalagay sa atin ng Dios na mga pagkakataon at isinasaayos ang mga pangyayari sa ating
buhay – upang tayo ay makapagsalita.  

Marami pa.  Kapag tayo ay umaasa sa Espiritu Santo, nagbibigay rin tayo ng pagpapatotoo sa ilalim ng
katiyakan at pananaw na ang Espiritu lamang, ang makapagbabago sa kanila at magagawa na ang ating mga
salita ay maging epektibo.  Dapat buksan ang Espiritu Santo ang kanilang mga mata.  Hindi nila makikita ang
kanilang mga sarili.  Sila ay mga bulag.  Sinasabi ni Jesus, na malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi
niya makikita ng kaharian ng Dios. 

Kaya ano ang dapat mangyari?  Hahayo tayo kasama ang Salita ng Dios, na sumasampalataya na inihahatid
tayo ng Dios sa ating mga hakbang, namumuhay na isang patotoo sa Kanyang Salita, at umaasa ngayon sa
Espiritu Santo, kung ito ang Kanyang loloobin, na dalhin ang Salita sa kanilang puso.  Dapat idikit ng Espiritu
Santo ang paningin at maglagay ito ng ilaw at alisin ang katarata sa mata upang makakita at maniwala sila
sa katotohanan.  Ang Espiritu Santo ang gagawa nito.

Kaya ibig sabihin, tayo ay dapat umasa sa Espiritu Santo na hubugin tayo kasama ng mga nararapat na salita
na ating sasabihin. 

Sinabi ng Panginoong Jesus (Mateo 10:19, 20),  “Ngunit kapag kayo ay naibigay na nila, huwag kayong
mangamba kung paano kayo magsasalita o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat ipagkakaloob sa inyo
sa oras na iyon ang inyong sasabihin;  sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong
Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo.”  Itatanong natin sa ating mga sarili:  “Ano ang sasabihin ko?”
Ang sagot ng Salita ng Dios:  “Lumakad ka sa Espiritu, lumakad ka na umaasa sa iyong Dios.  Pag-aralan mo
ang Salita ng Dios.  Kilalanin mo ang Salita ng Dios.  Saliksikin mo ang Salita ng Dios sa iyong puso.  Isalita
mo ang Salita, na kailangan mong marinig.  Sabihin mo sa kanila ang Salita na ibinigay sa iyo ng Dios para
sampalatayanan sa panahon na hinaharap mo.”  Tayo ay umaasa sa Dios. 

Isang kahanga-hangang pagkakataon ito:  umaasa sa Espiritu ng Dios.  Nariyan ang ating katiyakan.  Ang
ating katiyakan ay nasa kapangyarihan at biyaya ng Espiritu Santo.

Isang Salita ng pag-asa at lakas ng loob.  Ito ay isang kahanga-hangang salita ng pag-asa at lakas ng loov
sa panahon ni Zerubbabel.  Ito ay nagbigay sa kanya ng tunay na katiyakan.  Ating nakita na hindi madaling
mapanghinaan ng loob si Zerubbabel.  

Ganito rin ang pangako sa atin.  Ang pangako na titipunin ng Dios ang Kanyang iglesia, na ang Dios ang
magtatayo ng Kanyang bahay, na ang Dios ang tatapos sa Kanyang layunin.  Kaya naman, umaasa lamang
tayo sa Dios sa ating mga buhay, at sa ating pananalita.  At ating ninanais na maging tapat na saksi Niya na
nagmamahal sa atin at tumatawag sa atin tungo sa Kanyang Sarili dahil sa kapangyarihan ng Kanyang Salita.

Tayo ay maging masunurin.  Tayo ay maging masunurin sa ating sariling buhay at pagkatawag na maging
saksi ng ebanghelyo ni Jesu Cristo.  Huwag nating sukatin ang ating tagumpay ayon sa sukatan ng tao na
ayon sa bilang.  Kundi maging tapat tayo sa Salita.  Makipag-ugnayan tayo sa Salita ng Dios para sa mga
naliligaw sa ating daan ng buhay.  Habang namumuhay sa harap nila, makita sana nila sa atin ang
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katotohanan.  Makipag-ugnayan tayo sa kanila sa pamamagitan ng Salitang iyan bilang pagkakataon na
magsalita ng Salita ng Dios.

Ating dalhin ang Salita ng Dios sa mga may pananampalatayang mahihina at nangangailangang palakasin
upang tumibay at lumakas.  Malaya nating tinanggap ang Salita ng Dios.  Malaya rin natin sabihin sa kanila
ang Salitang iyan.  At tayo ay umasa lamang sa Espiritu Santo, na Siya lamang may kakayahan na patibayan
tayo, na Siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng tumpak na hangarin, na magsalita ng ayon sa pangako
na tatapusin Niya ang Kanyang layunin sa pamamagitan natin.

Iyan sana ang ating maging paniniwala.  At ang mga salita sana ay maging tunay sa ating puso.  Sa Dios ang
kaluwalhatian.  Ang buhay ko sana at pananalita ay maging lapat sa katotohanan na ang Dios ay Dios at ang
Kanyang Anak na si Jesu Cristo lamang ang Tagapagligtas.

_____________________________________________
     
Malanangin tayo.

Ama, nagpapasalamat kami sa Iyong Salita.  Mahalaga ito sa amin.  Igawad sa amin, O Panginoon, na ang
mga seryeng ito sa nakalipas sa aming pagtawag ay makita sa aming mga gawa at sa aming pananalita na
magdadala ng bunga sa aming mga buhay.  Mapalakas nawa kami nito na Ikaw po ang nangako sa amin ng
Espiritu Santo.  O Panginoon, bantayan po kami at pangalagaan sa araw na ito at sa darating na linggo, alisin
ang aming mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng aming Tagapagligtas.  Dalanagin naming ito sa
pangalan Niya, Amen.


