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1 CORINTO 1:17-25 
“PANGANGARAL, ANG KAPANGYARIHAN NG DIOS” 

NI REV WILBUR G BRUINSMA  
 
Panimula 
 
Ang iglesia ni Jesu Cristo ay palaging nagbabago.  May mga panahon sa kasaysayan na ang iglesia ay 
matibay at lumalago sa katotohanan.  Ngunit tila baga ang mga panahong iyon ay panandalian lamang.  
Kadalasan sa kasaysayan ng iglesia ang kanyang mga kaanib ay nagiging palagay sa Zion.  Sa halip na 
lumalago sa katotohanan ng Salita ng Dios, ang iglesia ay sumasama at lumalayo sa Dios.  Ito ay 
nangyayari dahil ang mga pastor at matatanda ng iglesia ay nagsisimulang gawin kung ano ang tama sa 
sarili nilang mga mata at nabibigong sumunod sa daan ng Salita ng Dios.  Ang tunay na pamantayan ng 
Salita ng Dios ay winawalang-bahala o pinipilipit upang bumagay sa mga kamalian sa aral at kasanayan.  
Bagaman palaging pinangangalagaan ng Dios ang tapat Niyang bayan at iglesia, marami sa iglesia ang 
tumatangging sumunod sa malinaw na turo ng Biblia. 
 
Minsan pa ito ay nakikita nating totoo ngayon.  Maraming mga makabagong iglesia ang naniniwala sa 
kanilang mga sarili na nasa tugatog ng kanilang espiritual na pag-unlad.  Ipinagmamayabang nila ang 
mga dakilang bagay na ginagawa nila para kay Cristo.  Subalit ang itinawag kay Hoseas upang ipahayag 
sa iglesia ng kanyang panahon ay kailangang marinig higit sa lahat ngayon:  “Ang Israel ay matigas ang 
ulo, gaya ng isang guyang babae na matigas ang ulo.”  Hoseas 4:6:  “Ang aking bayan ay nawawasak 
dahil sa kakulangan ng kaalaman.”  Ito rin ay hindi mapusok o walang batayang paratang na inilalagay 
laban sa mga iglesia ngayon.   
 
Kapag ang iglesia ay nagsimulang mawala ang pagpupugal sa Salita ng Dios, ginagawa niya ito ng ilang 
panahon.  Hindi siya tumatalikod sa loob ng magdamag.  Ang mga serye ng pagbabago ay madalas na 
nangyayari na nag-iiwan sa iglesia na walang kaalaman.  Bagaman tiyak na mababakas natin kung ano 
ang nangyayari sa daigdig ng iglesia ngayon pabalik sa kasaysayan, higit sa nakikita natin ngayon ay 
nagsimula ang mabilis na pagbagsak sa mga naunang bahagi ng 1970.  Nang panahong iyon napasok ng 
samahang charismatic ang mga tanyag na iglesia.  Binigyang-diin ng samahang ito bilang wastong gawa 
ng Espiritu ang pakiramdam kaysa sa kaalaman.  Sa mga sumunod pang dekada, ang mga iglesiang dati 
ay babad sa kaalaman ng Kasulatan ay napuno ng mga kaanib na walang alam sa itinuturo ng Biblia.  Sa 
huli, ito ay nauwi sa karamdamang nakikita natin ngayon sa lipunan:  ang pagdami ng bilang ng mga 
taong hindi nagsisimba. 
 
Ito ay may epektong domino sa nakaraang 50 taon.  Una, ang kawalang-kamalian ng Biblia ay pinag-
alinlanganan.  Ang Biblia – ang mga kasaysayan nito at mga aral – ay tinatanaw na hindi kailangan.  
Pangalawa, yamang ang pananampalataya ay pakiramdam, yamang ang taas ng emosyon ay ang bunga 
ng Espiritu, ang mga mangangaral ay naging tagapagsalitang nag-uudyok upang mang-aliw at 
nagpapagaan sa pakiramdam ng mga tao tungkol sa kanilang sarili.  Ang pangangaral ay hindi na 
tinatanaw bilang mahalagang bahagi ng gawaing pagsamba.  Ang iba, mas emosyonal, na 
“pamamaraan” upang iparating ang ebanghelyo ay ipinalit sa lugar ng pangangaral.  Ngayon ang mga tao 
ay hindi na lamang nauunawaan kung ano ang wastong pangangaral, hindi rin nila nauunawaan ang 
kailangang-kailangan na pangangaral para sa pananampalataya at buhay.  Hindi nila nauunawaan kung 
paano itinalaga ng Dios ang pangangaral bilang mahalaga sa pananampalataya ng isang tao.  Ang 
ikatlong domino na bumagsak sa pangangaral ay ang wastong pangingilin ng Sabbath.  Kung ang 
pangangaral ay hindi ganap na kailangan sa espiritual na buhay ng isang tao, kung gayon ang pagdalo sa 
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mga gawain sa iglesia ay hindi rin ganoon kahalaga.  Ito ay nagiging hindi sapilitan yamang ang iglesia 
ngayon ay inalis na ang pangangailangang umupo sa ilalim ng pangangaral. 
 
At pagkatapos ang panghuling domino – kung ang wastong pangingilin ng Sabbath ay hindi sapilitan, 
kung gayon ano pang kailangan sa pag-anib sa iglesia?  Hangga’t ako ay dumadalo sa pagsambang 
gawain paminsan-minsan; hangga’t dumadalo ako paminsan-minsan ng pag-aaral ng Biblia, kasapi man 
o hindi sa isang iglesia, ako ay mabuting Cristiano at hindi kailangang sumali sa iglesia.   Ang pag-
uugaling ito sa Biblia, sa pangangaral, sa pangingilin ng Sabbath, sa pagiging kaanib ng iglesia ay 
itinaguyod na sa loob ng maraming dekada – mga 50 taon na.  Yaong mga nagbagong-loob ng mga 
nakaraang taon sa makabagong Cristianismo at yaong mga ipinanganak sa mga iglesia sa nakaraang 50 
taon ay hindi na nauunawaan o nakikita ang pangangailanga sa alinman sa mga ito.  Yamang ang 
makabagong iglesia at ang kanyang mga guro ay hindi nakikita ang pangangailangan sa kanila, hindi na 
nila itinuro ang pangangailangan sa kanila.  Ang pagkabulag ay nahulog na sa karamihan sa Cristianismo 
ngayon.  Walang sinuman ang makakaarok sa kalaliman ng karunungan ng Dios sa Kanyang banal na 
gamit sa pangangaral ng ebanghelyo.  Ang resulta:  ang ating bansa ay lalong higit na hindi na 
nagsisimba:  isang henerasyon na hindi na nakakakilala sa Dios – hindi, dalawang henerasyon ngayon na 
hindi nakakakilala sa Dios.   
 
Kumuha ako ng panahon upang ipaliwanag ito dahil hangarin ko sa susunod na mga linggo na ipaliwanag 
ang itinuturo ng Biblia sa atin tungkol sa pangangaral ng ebanghelyo.  Dahil diyan, hangad kong ipakita 
ang utos ng Dios na umupo sa ilalim ng pangangaral, yamang ito ay ganap na kailangan sa ating 
espiritual na mga buhay.  Nawa ay usigin tayo ng Dios sa katotohanan ng Kanyang Salita.   
 
Ano ang Pangangaral? 
 
Ang pangangaral ng Salita ng Dios ay hindi isang kababalaghan sa Bagong Tipan.  Ito rin ang pagkatawag 
sa mga propeta ng LumangTipan upang mangaral.  Tinanggap ni Jonas ang tawag na ito sa Jonas 3:2, 
“Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking lunsod na iyon, at ipangaral mo ang pangaral na 
aking sinabi sa iyo.”  Si Isaias, sa kanyang propesiya patungkol kay Cristo, ay sinabi tungkol sa kanya sa 
Isaias 61:1 na Siya ay hinirang upang ipangaral ang mabuting balita sa inaapi.  Umawit ang mang-aawit 
sa Awit 68:11, “Ang Panginoon ang nagbibigay ng utos; malaki ang hukbo ng mga babaing naghahayag 
ng balita.”  Sa Lumang Tipan ay mayroon na, samakatuwid, ng “sigaw ng hari” sa gitna ng taong-bayan, 
iyan ay, ang sigaw na nagbalita ng pagdating ng Hari.  Kaya, ang pagtatalaga ng Dios sa pangangaral 
bilang pamamaraan upang iligtas at pakainin ang Kanyang bayan ay hindi isang bagay na nagsimula sa 
mga pagtitipon ng mga bansa sa Pentecostes kundi laging ginagamit sa iglesia. 
 
Ang kahulugan ng katagang “pangaral” sa Lumang Tipan ay “upang magbalita.”  Sa Bagong Tipan may 
dalawang katagang ginagamit upang ilarawan ang pangangaral ng ebanghelyo ng iglesia.  Ang una ay ang 
salita kung saan ay nakuha natin ang salitang Ingles na “ebanghelismo.”  Ang kahulugan ng salitang ito 
ay upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan.  At tunay nga na ito ang tawag upang gawin ng 
pastor mula sa pulpito bawat Araw ng Panginoon – ipahayag ang magandang balita ng kaligtasan.  
Ngunit ang salitang ito sa pangangaral ay ginagamit din sa isang mas pangkalahatang paraan upang 
ilarawan ang itinawag upang gawin ng bawat mananampalataya.  Tayong lahat ay mga saksi sa 
ebanghelyo, tayong lahat ay nagsasabi ng magandang balita ng kaligtasan.  
 
Ngunit may isa pang kataga na matatagpuan sa Bagong Tipan na ginagamit upang ilarawan lamang ang 
pagpapahayag ng ebanghelyo ng mangangaral, o pastor.  Ito, minsan pa, ay ang salitang “upang 
magbalita.”  Ang salitang ito ay tumutukoy sa katotohanan na ang ministro ng ebanghelyo ay pinili ng 
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Dios upang isigaw ang salita ng hari.  Ito ang ginawa ng tagapagbalita maraming taon na ang nakalipas, 
bago pa man ang Internat, telepono, o paghahatid ng sulat:  pumaroon siya sa mga kalye ng mga 
probinsya at mga lunsod ng lugar at sumigaw upang marinig ng lahat ang salita ng hari.  Sa gayon, ang 
mensaheng kanyang dinala – wala ni isang salita ang inalis at wala ni isang salita ang idinagdag – ang 
opisyal na salita ng hari.  At saka, ang mga tagapagbalitang ito ay pinili sa kanilang tungkulin ng hari 
mismo.  Sila ay mga pinagkakatiwalaan at ipinadala upang isigaw o ibalita ang mga utos ng hari. 
 
Ngayon, sa lahat ng ito inihahayag sa atin ng Biblia ang itinuturo mismo ng Dios sa atin tungkol sa 
pangangaral.  Ito ang opisyal na pagpapahayag ng Hari sa pamamagitan ng mga lalaking isinusugo ng 
Hari.  Sino ang Haring ito?  Walang iba kundi si Jesu Cristo mismo.  Siya ang Ulo o ang Hari ng iglesia.  Ito 
ang pinakamataas na prinsipyo ng biblikal na samahan ng iglesia:  si Cristo lamang ang Hari o Ulo ng 
iglesia.  Siya ay naghahari sa Kanyang bayan sa iglesia.  Siya ang ulo ng katawan, at tayo bilang mga 
bahagi ay hindi sunud-sunuran sa ibang ulo maliban kay Jesu Cristo mismo.  Walang sinuman ang 
makaaangkin niyan sa kanyang sarili.  Walang kinatawan ni Cristo, walang mataas na obispo sa iglesia 
maliban kay Cristo mismo.  Ang Kanyang Salita ang humahayo sa iglesia at sa sanlibutan.  Siya ang nag-
uutos sa lahat ng tao upang sumampalataya at magsisi.  Siya lamang sa pamamagitan ng Kanyang 
Espiritu ang tumatawag sa mga hinirang na makasalanan mula sa kadiliman at tungo sa sakop ng 
Kanyang iglesia.  Subalit yamang si Cristo ay wala na sa lupa kundi nasa langit, ang Kanyang Salita ay 
humahayo sa pamamagitan ng mga bibig ng mga pinili Niya sa tungkuling ito.  Pinipili ni Cristo ang 
gayong mga lalaki sa pamamagitan ng Kanyang iglesia.  Itinuturo ng Roma 10:15, “At paano sila 
mangangaral kung hindi sila sinugo?”  Si Cristo sa pamamagitan ng Kanyang iglesia ay nagsusugo ng mga 
pastor at mga guro sa gitna ng iglesia at sanlibutan na malayang nagpapahayag ng mensahe ng Hari.  
Ang iglesia ang nagsasanay at naghahanda ng wasto, tumatawag, at nagsusugo ng mga lalaki upang 
ipangaral ang mensahe ng Hari.  Ang mensaheng iyon ay naririnig sa pamamagitan ng pangangaral ng 
ebanghelyo.  Isinasakamay ng mangangaral ang Salita ng Dios at ipinaliliwanag sa bayan ng Dios ang 
Salita ng Hari.  Ano ang Salitang iyon, ano ang mensahe ng mga sugo ni Cristo?  Ang Kasulatan, na 
nakasentro kay Cristo at sa Kanya na napako sa krus. 
 
Pansinin ang isinulat ni Pablo sa iglesia ng Corinto sa I Corinto 1:22, 23:  “Sapagkat ang mga Judio ay 
humihingi ng mga tanda, at ang mga Griyego ay humahanap ng karunungan, subalit ipinangangaral 
namin ang Cristo na ipinako sa krus, na isang katitisuran sa mga Judio at kahangalan sa mga Hentil.”  O 
muli sa kapitulo 2:2:  “Sapagkat aking ipinasiyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na 
si Jesu Cristo, at siya na ipinako sa krus.”  Sinasabi ni Pablo, ipinasiya kong walang anumang ihatid sa 
inyo maliban sa Salita ng Hari ng iglesia.  Isinusugo ni Cristo ang Kanyang mga tagapagbalita upang 
isigaw:  kaligtasan mula sa kasalanan sa pamamagitan ng pagdurusa at kamatayan ni Jesu Cristo sa krus.  
Ang krus ni Cristo ang sagot sa maraming kasalanan at paghihirap sa sanlibutang ito.  Ang krus ni Cristo 
ang tanging daan pabalik sa presensya ng Dios na nagpahiwalay sa atin dahil sa kasalanan.  Ang krus ni 
Cristo ang nagbayad ng halaga ng ating sala sa harapan ng Dios.  Ang krus ni Cristo ang naglilinis mula sa 
kasamaan at nagbubukas ng mga mata ng mga nabulag sa kawalang-pananampalataya.  Ang krus ni 
Cristo ang tanging pinagmumulan ng kagalakan at kapayapaan at katiyakan sa buhay na ito.  Ang tanging 
daan! Ibinigay ni Cristo ang mensaheng ito sa mga kamay ng Kanyang mga lingkod at isinusugo sila sa 
sanlibutan at sinasabi sa kanila na ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng mga bansa at mga bayan sa 
lupa.     
 
Ngayon, may isang bagay na tayong lahat ay dapat magkaroon ng kamalayan:  marami ang hindi 
ipinangangaral ang Cristong ito ng may katapatan at katotohanan.  Si Cristo mismo ay nagbababala sa 
atin na sa huling mga araw ay may mga lilitaw na huwad na Cristo at huwad na mga propeta na 
nagsasabing, “Masdan ninyo, narito ang Cristo! o, Nariyan siya.”  Sinasabi ni Pablo kay Timoteo na sa 
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huling mga araw ang masasamang tao at mga mandaraya ay lalong sasama nang sasama, sila'y 
mandaraya at madadaya.  Marami ang darating sa pangalan ng Hari at magtuturo ng huwad na Cristo – 
Cristo na kanilang tatanggapin bilang tunay na Cristo, ngunit isang Cristo na walang kapangyarihan 
upang magligtas, o isang Cristo na isa lamang kahanga-hangang guro at huwaran, ngunit hindi 
Tagapagligtas.  Kaya nga ang nilalaman ng pangangaral ay ang mensahe lamang ni Jesu Cristo at Siya na 
ipinako sa krus.  
 
Ang mensahe ng Hari ay Kasulatan at ang kabuuan nito.  “Ipangaral ang Salita” ay ang utos ng Dios sa 
iglesia sa II Timoteo 4:1.  Ang Salita – ang kinasihang Kasulatan na ang sentrong paksa ay si Jesu Cristo at 
Siya na ipinako sa krus.  Ang Salita ng Dios ay isinulat sa isang maliwanag na anyo upang walang sinuman 
ang magkamali o itanggi ito.  At kahit na pinipilipit ng masasamang tao ngayon ang payak na patotoo ng 
Kasulatan upang umayon sa kanilang mga layunin, gayunpaman kayang basahin ito ng bayan ng Dios sa 
kanilang sarili.  Ang Biblia ay naglalaman ng mensahe ng Hari.  Ito ang dapat ipangaral sa buo nitong 
kagandahan at kaluwalhatian.   Ang bawat mangangaral ay may tungkuling ihatid ang Salita ng Dios sa 
bayan ng Dios, at sa lahat ng pagkakataon dapat niya itong gamitin upang dalhin ang bayan ng Dios sa 
krus ni Jesu Cristo.  
 
Pakinggan kung paano ito ipinapaliwanag ni Pablo sa I Corinto 2:1-5:  “Mga kapatid, nang ako ay 
dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patotoo ng Dios sa pamamagitan ng 
matatayog na pananalita o karunungan.  Sapagkat aking ipinasiyang walang anumang malaman sa gitna 
ninyo, maliban na si Jesu-Cristo, at siya na ipinako sa krus.  Ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, 
takot, at lubhang panginginig.  Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan 
ng mapang-akit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan,  
upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa 
kapangyarihan ng Dios.”  Si Pablo ay pumaroon sa mga lunsod ng sanlibutan na dala-dala ang Salita ng 
Dios at ipinangangaral mula dito ang kamatayan at muling pagkabuahy ni Jesu Cristo.  Hindi niya 
sinubukang maging mahusay at matalino upang hindi walang sinumang makaunawa ng kanyang 
sinasabi.  Hindi niya nilito ang mga tao sa pamamagitan ng matalino niyang pagtatangka na maging 
palabiro at nakakatawa.  Hindi siya gumamit ng mga mapang-akit na salita o matatayog na pananalita.  
Hindi niya inilatag sa harapan ng mga tao ang sarili niyang karunungan:  ang sarili niyang maiikling 
kuwento, ang sarili niyang mga payo, ang sarili niyang mga palagay sa ilang mga bagay.  Nangaral siya sa 
isang simpleng mensahe mula sa Kasulatan.  Ipinaliwanag niya ang Salita ng Dios. 
 
Ano, tanong ko, ang sinasabi ng maraming iglesia at mga kaanib ng iglesia tungkol sa pangangaral 
ngayon?  Marami ang nag-aalala na kukuha ng maraming oras ang pangangaral sa pagsamba, kaya ang 
mangangaral ay binibigyan lamang ng ilang minuto.  Maraming mangangaral ang sanay sa pangangaral 
ng mga talumpating pang-magandang asal na marahil ay naglalaman ng katiting na katotohanan subalit 
wala ang kapangyarihan ng krus.  Ang iba ay dinadala sa pulpito ang kanilang pampulita o panlipunang 
pananaw.  Ang iba naman ay ginagamit ang pulpito bilang nakakatawang dula upang ipakita kung gaano 
sila kagaling.  Ang iba na makakapagsalita ng mahaba-habang oras ay ginagamit ang pulpito upang 
itaguyod ang pansarili nilang adyenda.  Nagtuturo sila ng relihiyong pangkasaganaan, o gumagawa sila sa 
mga emosyon ng tao upang pukawin sila sa mga kaloob ng Espiritu.  Maging ang mga nililimitahan ang 
kanilang sarili sa Biblia ay nagbibigay lamang ng mababaw na buod ng isa o dalawang kapitulo ng Biblia.  
Kakaunti lamang ngayon ang tunay na nagbabalita ng mensahe ng Hari:  nag-aaral, nagpapaliwanag, 
minimina mula sa Salita ng Dios ang katotohanan kay Cristo Jesus, at pagkatapos  ay ipinahahayag ito at 
isinasagawa ito. 
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Dahil dito, ang pangangaral ngayon ay naging sining na nawala na.  Hindi na kataka-taka na marami ang 
umaalis sa iglesia ngayon.  Sila ay binibigyan ng mga bato kapalit ng tinapay at mga alakdan kapalit ng 
isda.  Sino ang mangangailangang umupo sa ilalim ng pangangaral kung ang pangangaral ay iyon 
lamang?  Sino ang mangangailangang makabilang sa isang iglesia kung wala namang ibinibigay sa kanila 
ang iglesia?  Hindi na kataka-taka na yaong mga natira sa mga iglesia ngayon ay hindi alam ang 
kapangyarihan at bisa ng pangangaral! Ang tingin lamang nila ay isa pa ito sa maraming pamamaraan 
upang matuto tungkol sa Biblia.  Ang mga pagtatalakayang grupo, mga konsiyerto, o mga krusada ay 
magkasing-pakinabang sa kanila.  Hindi nila kinikilala ang kapangyarihan ng Dios sa pangangaral  dahil 
ang kapangyarihan ng Dios ay wala sa pangangaral na natatanggap nila.  At kapag may nagpapaliwanag 
sa kanila na ang pangangaral ng ebanghelyo ay hindi maaaring palitan, na ito ay napakahalaga sa 
kaligtasan, na ito ay napakahalaga sa buhay ng mananampalataya kaya hindi niya kayang mabuhay na 
wala nito, sila ay nagugulumihanan. 
 
Bakit gagawing malaking bagay ang pangangaral?  Dahil malaking bagay sa Dios ang pangangaral! Ang 
mga propeta ng Lumang Tipan ay ipinangaral ang Salita:  “ganito ang sabi ng Panginoon!” at tinanggihan 
ng mga tao ang itinuro nila.  Sapagkat tinanggihan nila ang kaalaman, sila ay tinanggihan ng Panginoon 
at itinaboy sila.  Ngayon inuutusan ni Cristo ang Kanyang iglesia na ipangaral ang ebanghelyo sa bawat 
nilalang.  Isinulat ni Pablo ang tungkol sa pangangaral sa unang apat na kapitulo ng I Corinto.  Inuutos ng 
Salita ng Dios sa II Timoteo 4:1-4, “Sa harapan ng Dios…. ay inaatasan kita: ipangaral mo ang salita, 
magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may 
buong pagtitiyaga at pagtuturo.  Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral; 
kundi, sa pagkakaroon nila ng makakating tainga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong 
ayon sa kanilang sariling pagnanasa, at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tainga, at 
babaling sa mga kathang-isip.”  Sa bawat liham ipinapaliwanag ni Pablo ang kahalagahan ng 
kapangyarihan ng pangangaral sa buhay ng bayan ng Dios.  Hindi nila kayang mabuhay, hindi sila 
maaaring mabuhay, ng wala ang pangangaral ng ebanghelyo.  Ang utos ay mula sa Hari ng iglesia tungo 
sa iglesia:  ipangaral.  Syempre inuutusan ng Dios ang Kanyang bayan na umupo sa ilalim ng tunay na 
pangangaral ng Salita.  Sapagkat ano pang ibang dahilan na isusugo ni Cristo ang malaking grupo ng mga 
mangangaral sa sanlibutang ito kung ayaw Niyang marinig ito ng mga tao? 
 
Bakit Pangangaral 
 
Ngunit bakit ang pangangaral ay lubhang kailangan sa buhay ng bayan ng Dios?  Bakit ito napaka-
espesyal?  Bakit walang pamalit sa pangangaral?  Bakit ang pangangaral ay bukod-tanging pamamaraan 
ng pagkatuto sa Salita ng Dios?  Ipinapaliwanag ito ni Pablo sa I Corinto 1:18:  “Sapagkat ang salita ng 
krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Dios.”  Na 
ang pangangaral ay kapangyarihan ng Dios para sa kaligtasan ay inulit sa mga talatang 23, 24, at isa pang 
beses sa I Corinto 2:5.  Ito ang dahilan kung bakit napakarami sa makabagong iglesia ng ating panahon 
ang nabibigo itong maunawaan:  ang pangangaral ay ang kapangyarihan ng Dios! Sa loob ng kalahating 
siglo ang kanyang mga pinuno ay hindi ito itinuro sa kanyang mga kaanib! Ang kanyang mga kaanib ay 
hindi ito alintana:  ang pangangaral ay ang kapangyarihan ng Dios.  Kung ano ang kahulugan nito ay 
kailangang maghintay sa susunod nating pagsasahimpapawid.  Magbukas kayo sa susunod at 
matutuklasan ninyo ang ganda at kapangyarihan ng pangangaral. 


