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AWIT 84:1-4 
“ANG KAGANDAHAN NG BAHAY NG DIOS” 

NI REV WILBUR G BRUINSMA   
 
Panimula 
 
Pinag-aaralan natin ang paksa ng pangangaral.  Ang pangangaral ay ang pangunahing pamamaraan ng 
biyaya na itinalaga ng Dios na dapat gamitin ng iglesia at ng bayan ng Dios upang lumago sa biyaya.  Ito 
ang pamamaraan na pinili ng Dios upang gumawa at upang patibayin ang pananampalataya sa puso ng 
mananampalataya.  Sa nakaraan nating sermon binigyan natin ng kahulugan kung ano ang pangangaral.  
Ito ang opisyal na pagpapahayag ng Salita ng Hari sa pamamagitan ng mga tagapaghatid o tagapagbalita.  
Ang mga tagapagbalitang ito ay pinili ng Hari ng iglesia, si Jesu Cristo, at isinugo upang isigaw ang Salita 
ng Dios.  Ang mga lalaking ito ay binigyan ng opisyal na gamit sa iglesia at sa buhay ng mga tao ng Dios.  
Saka, ito ay pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan kay Jesu Cristo.  Ang iglesia sa pamamagitan 
ng kanyang mga pastor ay ipinangangaral si Cristong ipinako sa krus. 
 
Sa gayon, mayroong tiyak na kapangyarihan sa pangangaral.  Hindi ito salita lamang ng mga tao:  
kanilang payo, matalinong payo, o mga personal na palagay.  Ang tunay na pangangaral ay matapat na 
pagpapaliwanag at paggamit ng Salita ng Dios.  May kapangyarihan doon sa ipinangaral na Salita.  
Pansinin:  Hindi ko sinabing may kapangyarihan sa Salita ng Dios.  Totoo din iyan – ngunit ayon sa 
Kasulatan may kapangyarihan sa ipinangaral na Salita.  Ginamit ni Pablo ang pariralang “kapangyarihan 
para sa kaligtasan” sa I Corinto 1, mga ilang huling talata, at sa unang ilang mga talata ng I Corinto 2.  
Ang salitang “kapangyarihan” sa mga talatang ito ay ang salitang Griyego na ginagamit natin para sa 
dynamo o dinamita.   Ang dynamo ay isang tagagawa – hindi isang maliit na tagagawa na nagbibigay-ilaw 
sa isang bahay kapag nawalan ng kuryente, kundi isang napakalaking tagagawa na nagbibigay-liwanag sa 
buong lunsod.  Ang dinamita ay hindi paputok na lumilikha ng malakas na putok, kundi ito ay isang 
patpat ng pampasabog na magpapasabog ng napakalaking hukay sa lupa.  Ganoon ang pangangaral.  Ito 
ay isang dynamo – isang malakas na kapangyarihan na gumagawa ng kuryente ng buhay! Gumagawa ito 
sa buhay ng bayan ng Dios ng ilaw at buhay ng kaligtasan. Hindi ito nakakatulong na panalaytayan ng 
buhay ni Cristo, kung paanong ang kuryente ay dumadaloy sa pamamagitan ng alambre.  Kundi ang 
pangangaral ay nagbubunga ng buhay ni Cristo sa atin.  Ito mismo ang dynamo.  Kaya nga ito ay tulad ng 
patpat ng dinamita na sumasabog sa mga hadlang ng kawalang-pananampalataya at kasalanan upang 
buksan ang mga mata ng bulag upang makita nila ang mga bagay ng kaharian ng Dios.  Ang pangangaral 
sa katunayan ay gumagawa ng pananampalataya! Ang pangangaral sa katunayan ay nagpapatibay at 
umaalalay sa pananampalataya.  Ito ay kapangyarihan sa kanyang sarili! Kaya nga napakahalagang 
sumailalim sa pangangaral ng ebanghelyo.  Ganito ito kahalaga sa buhay ng bayan ng Dios.  
 
Sa pagsasahimpapawid sa araw na ito hangad nating matuklasan kung bakit nagiging makapangyarihan 
ang pangangaral, bakit ito nagiging dynamo.  Sa pamamagitan nito nais din nating isaalang-alang ngayon 
kung ano ang ipinahihiwatig nito kung may kinalaman sa pagsamba sa bahay ng Dios.  Kung ang 
pangangaral ay makapangyarihan upang magligtas at magpatibay sa bayan ng Dios, kung gayon ang 
pagsamba ng iglesia ay mahalaga rin.  Ang isa ay tatayo o babagsak kasama ng isa.  Ang pangangaral ay 
nagiging ang mismong kagandahan ng bahay ng Dios. 
 
Ang Tinig ng Dios 
 
Upang maunawaan ang kapangyarihan ng Dios na nahayag sa pangangaral, dapat muna nating isaalang-
alang una sa lahat ang nilalaman ng pangangaral.  Inaatasan ng Dios ang Kanyang mga tagapagbalita:  
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Ipangaral mo ang Salita! Ang Salita lamang ng Dios ang dapat na maging nilalaman ng pangangaral.  Ito 
ay totoo sapagkat may kapangyarihan sa Salita ng Dios.  Ito ay Salita ng Dios! Mababasa natin sa Hebreo 
4:12:  “Sapagkat ang salita ng Dios ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alin mang tabak na may 
dalawang talim, at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan 
at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso.”  Ang Salita 
mismo ng Dios ay makapangyarihan.  At kapag ito ay ipinahayag, ang Salitang iyon ay tumatagos sa 
kaluluwa ng tao.  Inilalagay nito sa kanyang kamalayan ang mga pag-iisip at mga hangarin ng kanyang 
puso na nakabukas sa harapan mismo ng Dios.  Yaong Salita ng Dios ay humahatol sa mga lalaki at mga 
babae sa kanilang kasalanan.  Sa gayon ang Salitang iyon ang naghahatid sa kanila sa krus ni Cristo upang 
makasumpong ng kapatawaran sa dugo. 
 
Ang Biblia, samakatuwid, ay naglalaman ng itinala ng Dios para marinig ng Kanyang bayan.  Kaya nga  
napakahalaga na ipangaral ang Salita ng Dios at hindi ang sarili nating karunungan o palagay.  Ang Salita 
ng Dios ay makapangyarihang humatol at magligtas.  Ngunit yaong Salita ng Dios ay makapangyarihang 
magligtas dahil mismo inihahayag nito sa atin ang ating Panginoong Jesu Cristo at Siya na napako sa 
krus.  Kapag ang kasalanan at kaligtasan ay ipinakita sa pamamagitan ng pangangaral, ginagamit sa 
gayon ng Dios ang pangangaral upang alisin ang Kanyang mga hinirang mula sa kadiliman ng kawalang-
pananampalataya at tungo sa pananampalataya at pagsisisi.   
 
Lalo pang hindi natin dapat kalimutan ang gawa ng Espiritu sa pamamagitan ng pangangaral ng 
ebanghelyo.  Kapag ipinahahayag ng ministro ng ebanghelyo sa bayan ng Dios ang nilalaman ng 
Kasulatan, ang pahayag na iyon ang siyang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia.  Ito ang pariralang inulit sa 
Kasulatan sa iba’t ibang lugar:  “Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia” 
(Apo. 2:7).  Ang Espiritu ng Dios ang may-akda ng Kasulatan.  Sa gayon kapag hinawakan ng mangangaral 
ang Salita ng Dios, sa tunay na katuturan ay kinakausap ng Espiritu ang mga puso ng bayan ng Dios.  
Hindi lamang inihahayag ng Espiritu ang kalooban ng Dios sa atin nang matapat sa Biblia, kundi ang 
Espiritu ang gumagawa sa puso ng mga tao na inilalapit silang walang pagtanggi kay Cristo.  Sa madaling 
salita, kapag nagpapatuloy ang pangangaral upang marinig ng lahat, hangarin ng Dios na gamitin yaong 
pangangaral upang iligtas ang Kanyang mga hinirang.  Kinakatagpo ng matapat na Salita ng Espiritu ang 
pansariling gawa ng Espiritu sa mga puso ng bayan ng Dios.  Kapag narinig ng mga hinirang ng Dios ang 
ebanghelyong ipinahayag sa kanila, ang Espiritu alinman ay gumagawa ng pananampalataya kapalit ng 
kawalang-pananampalataya, o pinatitibay Niya ang pananampalataya nila na nananampalataya na.  Ang 
kapangyarihan ng pangangaral, samakatuwid, ay nasa kapangyarihan ng Espiritu, na gumagawa sa 
pamamagitan ng mga pamamaraan ng pangangaral.  Kaya nga ang pangangaral ay nagbubunga.  Kaya 
nga ang pangangaral ay napakahalaga.  Tinatawag nito lahat ng makasalanan upang magsisi.  Hindi 
lamang mga di-mananampalataya, kundi mga mananampalataya din! Dapat maunawaan ng 
mananampalataya na ang pangangaral ay hindi lamang isang kasangkapan upang madagdag sa iglesia 
ang mga naligtas.  Kundi ang pangangaral ay isang kasangkapan sa mga kamay ng Espiritu sa loob din ng 
iglesia.  Kailangang marinig ng bayan ng Dios ang pangangaral sapagkat tayo ay mga makasalanan na 
kailangan ding magsisi sa kasalanan. 
 
Subalit mayroon pa dito sa kapangyarihan ng pangangaral.  Sa sandaling ikaw at ako ay pumasok sa 
pagsamba, tayo ay pumapasok sa mismong presensya ng Dios! “Ang Panginoon ay nasa kanyang 
templong banal; tumahimik ang buong lupa sa harapan niya!” sabi ng propeta.  Ito ay hindi tila baga 
tayo ay pumupunta lamang sa isang pagtitipon kasama ng mga kapwa natin banal.  Kapag nagsimula na 
ang gawaing pagsamba, tayo ay inihahatid tungo sa presensya ng Dios.  Si Cristo ay naroon sa 
pamamagitan ng Kanyang Espiritu, at si Cristo ay nagsasalita kapag ipinahahayag ng mangangaral sa atin 
ang Salita ng Dios.  Sa Lumang Tipan ipinahayag ng mga propeta, “Ganito ang sabi ni Jehovah!”  Si 
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Jehovah ay nagsasalita sa iyo.  Pakinggan mo Siya.  Wala itong ipinagkaiba sa Bagong Tipan.  Hindi, ang 
mga ministro ngayon ay hindi tuwirang tumatanggap ng kapahayagan.  Kundi mayroon silang matapat 
na kapahayagan ng Salita ng Dios.  At kapag ipinangangaral nila ang Salita ng Dios, si Cristo ay nagsasalita 
sa atin kung paanong ang Dios ay tunay na nagsalita sa pamamagitan ng Kanyang mga propeta noon.  Sa 
mga banal sa Efeso, isinulat ni Pablo sa Efeso 4:20, 21:  “Ngunit hindi sa gayong paraan ninyo natutuhan 
si Cristo! Kung tunay na siya'y inyong narinig at tinuruan sa kanya, kung paanong ang katotohanan ay na 
kay Jesus.”  Kinakausap ni Pablo sa mga talatang ito ang mga mananampalatayang Hentil sa lunsod ng 
Efeso.  Hindi nila nakita si Cristo, ni nakapakinig sa isa man sa mga talumpati ni Cristo.  Subalit sinasabi ni 
Pablo na narinig nila si Cristo at naturuan niya.  Nasasabi ito ni Pablo dahil narinig nila si Cristo sa 
pamamagitan ng pangangaral ni Pablo at ng iba pa.  Sa Roma 10:14, “Ngunit paano nga silang tatawag sa 
kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan?”  
Ang kapangyarihan ng pangangaral ay matatagpuan dito:  si Cristo ay nagsasalita sa atin.  Hindi tayo 
maaaring sumampalataya malibang marinig natin si Cristo na nagsasalita sa atin.  Siya ang Salita na 
kasama ng Dios at Dios sa pasimula.  Si Cristo ang Salita na ipinahahayag natin, bayan ng Dios! Naririnig 
natin Siya at tayo ay sumasampalataya! Kaya nga masasabi pa rin ni Cristo sa iglesia ngayon, “Pina-
pakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y sumusunod sa akin.”  Walang dudang iyan ay totoo 
sa panahon ni Jesus, nang Siya’y lumakad sa balat ng lupa.  Literal Siyang narinig na magsalita ng 
Kanyang mga tupa at sumunod sila sa Kanya.  Subalit ngayon din, ang mga tupa ni Jesus ay naririnig ang 
Kanyang tinig sa pamamagitan ng tapat na pagpapahayag ng Salita ng Dios, at tayo ngayon ay 
sumusunod din sa Kanya. 
 
At yamang si Cristo ang Salita ng Dios, yamang Siya ay Dios, naririnig natin ang Dios na nagsasalita sa atin 
ngayon sa pamamagitan ng pangangaral ng Kanyang Salita.  Ito mismo kung bakit sinasabi ni Pablo, 
“Kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo! Kahabag-habag ako kung may ipangaral 
ako maliban kay Cristong napako sa krus.  Kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang Salita ng 
Dios!”  Iyan ang dahilan kung bakit ninanasa din ng mananampalataya na umupo sa ilalim ng 
pangangaral hanggang makakaya niya.  Nais niyang marinig ang kanyang Tagapagligtas na magsalita sa 
kanya.  May sinasabi iyan tungkol sa pagsamba natin sa Araw ng Panginoon.  Kung tunay ngang 
nagsasalita sa atin ang Dios sa pamamagitan ng pangangaral, kung gayon iyan ay may sinasabi tungkol sa 
Kanyang presensya sa bahay ng Dios kapag tayo ay nagtitipon upang sumamba.  Ang sinasabi nito ay 
may lubos na kaaliwan at kagalakan sa mananampalataya.  
 
Ang Presensya ng Dios 
 
Nakita mo, kung saan ang iglesia ay nagkakatipon upang sumamba, kung saan ang bayan ng Dios ay 
umuupo sa ilalim ng pangangaral ng Salita, doon ay nananahan ang Dios.  Kung saan tayo sumasamba, 
naroon ang bahay ng Dios.  Sa tunay na katuturan, kung gayon, masasabi natin na ang mga banal ng Dios 
ay sama-samang nagtitipon sa bahay ng Dios sa Araw ng Panginoon.  Ang Lumang Tipan ay punung-puno 
ng mga pagtukoy sa bahay ng Dios, gaya ng masasabi natin mula sa Awit 84:1-4:  “Napakaganda ng 
tahanan mo, O Panginoon ng mga hukbo! Ang kaluluwa ko'y nananabik, Oo, nanghihina para sa mga 
bulwagan ng Panginoon; ang puso ko't laman ay umaawit sa kagalakan sa buhay na Dios.  Maging ang 
maya ay nakakatagpo ng bahay, at ang layang-layang ay ng pugad para sa kanya, na mapaglalagyan niya 
ng kanyang inakay, O Panginoon ng mga hukbo, sa mga dambana mo, Hari ko, at Dios ko.  Mapalad 
silang naninirahan sa bahay mo, na laging umaawit ng pagpupuri sa iyo!”  Ang mang-aawit ay nagsasalita 
dito ng kagandahan ng tahanan ng Dios o, sa literal, ang dakong tirahan ng Dios.  Sa isang tunay na 
paraan, kapag ang bayan ng Dios ay sama-samang nagkakatipon sa bahay ng Dios, ang Dios ay 
nananahan sa kanila.  Siya ay tumatahan sa kanila. 
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Ito ay totoo sapagkat ang Dios ay naroon sa pangangaral ng ebanghelyo, kaya Siya ay naroon din sa ating 
pagsamba.  Iyan ay kahanga-hangang katotohanan! Kapag nabigo ang iglesia na maunawaan ang 
nagliligtas na kapangyarihan ng pangangaral, kapag nabigo siyang kilalanin ang kapangyarihan ng Dios sa 
pangangaral, hindi rin niya nauunawaan ang kahalagahan ng pagsamba.  Ito ang mala-dominong epekto 
na sinasabi natin sa nakaraan nating pagsasahimpapawid.  Maaaring tingnan ng mga kaanib ng iglesia 
ang pagpunta sa iglesia sa makalaman na paraan.  Iniisip nila na maaari nila itong tanggapin o pabayaan 
ito.  Maaari silang naroon o wala roon.  Hindi ito mahalaga.  Ito ay gaya ng pagkain ng masarap at 
makatas na karne.  Ito ay masarap.  Ito ay mabuti.  Pero walang kaibahan kung kainin ko man ito o hindi.  
Maaari akong pumili ng ibang makakain para sa aking sarili maliban sa karne.  Nabibigo silang makita ang 
pangangaral at pagsamba bilang aparatong ikinakabit sa puso na mahalaga upang panatilihin ang 
kanilang puso sa patuloy na ritmo kundi ay mamamatay sila.   
 
Kapag tinawag ng matatanda ang iglesia upang sumamba, ang Dios sa gayon ay tumatahan sa iglesia.  
Hinaharap ng katotohanan ang mananampalataya na sinabi sa Awit 27:8:  “Sinabi mo, Hanapin ninyo ang 
aking mukha; sabi ng aking puso sa iyo, Ang iyong mukha, Panginoon, ay aking hinahanap.”  Bakit 
hinahanap ng mananampalataya ang mukha ni Jehovah sa Kanyang bahay?  Dahil wala nang mas 
mainam pa kaysa umupo sa paanan ng ating mahal na Ama at pakinggan Siyang magsalita sa atin.  
Hinahanap natin ang mukha ni Jehovah dahil  pinili Niyang magsalita sa atin sa pamamagitan ng 
pangangaral.  Kapag ang Kanyang Salita ay matapat na ipinahahayag, sa gayon tayo, na mga minamahal 
na anak ng ating makalangit na Ama, ay nagnanasa, nais nating marinig, na nagsasalita sa atin ang Ama.  
Kung mawala sa atin ang kaisipan tungkol sa pangangaral, ang pagsamba natin sa gayon ay para lamang 
isang pagtitipon ng magkakasama.  Subalit anong pagpapala, bayan ng Dios, na makasama si Jehovah sa 
kalagitnaan natin na nagsasalita sa atin.  Anong pagpapakababa sa Kanyang bahagi! Ang dakila at 
maluwalhating Dios ng langit at lupa, na dapat yukuran ng buong mundo na may takot at panginginig, ay 
biniyayaan tayo ng Kanyang presensya.  Pinili Niyang manahan kasama natin at magsalita sa atin sa 
pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo.  “Ako ay narito,” sinasabi ng Dios sa atin, “ngayon, makinig 
kayo sa akin, at ituturo ko sa inyo ang daan ng katotohanan.”  At tutugon ba tayo, “Walang panahon sa 
linggong ito, Panginoon.  Sa susunod na linggo na lang.  May mas mainam na bagay akong gagawin 
ngayon.”  
 
Ang pamamaraan ng biyaya na itinakda ng Dios upang gamitin sa Kanyang iglesia ay kailangang isaalang-
alang mula sa pananaw ng tipan ng Dios.  Ang tipan ng Dios sa Kanyang relasyon ng pakikipagkaibigan at 
pakikisama sa Kanyang bayan.  Sa Kanyang tipan, iniibig tayo ng Dios ng pag-ibig na walang hanggan 
alang-alang kay Cristo.  Siya ay naging Ama sa atin at tayo ay Kanyang mga anak na lalaki at babae.  
Minamahal Niya tayo.  Inaawit natin sa Awit 132:  “Ang Iyong Zion ay Iyong pinili, Panginoon, at Iyong 
sinabi, minamahal Ko siyang lubusan; ito'y aking pahingahang dako magpakailanman, dito ako 
nasisiyahang tumahan.”  Iyan ang tipan ng Dios sa Kanyang bayan.  Siya ang ating Dios na nananahan sa 
atin at nasisiyahan sa atin.  Sa dakilang pag-ibig na iyon pinili ng Dios na alagaan tayo, turuan tayo sa 
Kanyang mga daan, at pangalagaan tayo bilang mabuting Pastol na nagmamalasakit sa Kanyang mga 
tupa.  Iyan ay piniling gawin ng Dios sa Kanyang bahay – ang lugar na Kanyang tirahan, ang Kanyang 
tolda.  Kaya tinatawag Niya tayo sa Kanyang bahay.  “Halikayo, hanapin ninyo ang aking mukha.”  At 
tayo, na Kanyang mga anak, ay naririnig ang tawag na iyon at tumutugon sa pananampalataya sa 
pamamagitan ng pagpunta sa bahay ng Dios.  Tayo sa gayon ay pumapasok sa pakikisama sa Kanya.  
Nagsasalita tayo sa Kanya sa pananalangin.  Umaawit tayo ng mga papuri sa Kanya sa awit.  Nakikinig 
tayo sa Kanyang kautusan o ipinahahayag ang ating pananampalataya sa Kanya.  Pinakikinggan natin ang 
Kanyang Salitang binabasa sa atin. 
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At pagkatapos, pagkatapos ay natatanggap natin ang tunay nating inaasahan kapag pumupunta tayo sa 
bahay ng Dios.  Umuupo tayo ng tahimik at nakikinig tayo sa pagsasalita ng Dios sa atin.  Kahanga-hanga! 
Pinili ng makalangit nating Ama na magsalita sa atin! At habang tayo ay nakikinig natututo tayo sa Kanya 
at sa ating banal na Tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesu Cristo.  Ito ay mabuti! Ito ay mabuti! 
Walang mas mabuti kaysa dito! 
 
Sa Kanyang tahanan ibinibigay ng Dios ang lahat ng ating pangangailangan upang mapalakas tayo sa 
espiritual.  Sa pag-ibig ay pinaaalalahanan Niya tayo sa ating mga kasalanan at mga kahinaan.  Binibigyan 
Niya tayo ng lakas upang makatagal tayo sa ating mga kaaway na nakikipaglaban sa atin.  Inaaliw Niya 
tayo ng biyaya ng ebanghelyo.  Hinihikayat Niya tayo na magpatuloy sa buhay sa pagkaalam na nariyan 
Siya para sa atin at hindi tayo pababayaan sa ating mga pangangailangan.  At pinapakinggan natin lahat 
ng mga ito.  Iniinom nating lahat ito at kapag sa wakas ay umalis na tayo sa bahay ng Dios sinasabi natin:  
“Napakabuting tumayo sa bahay ng aking Dios!” Pagkatapos ay umuuwi tayo at nagpapasalamat sa Dios 
na binigyan Niya tayo ng lugar upang puntahan sa Araw ng Panginoon kung saan tayo ay mapapakain ng 
Salitang iyon.  Napakaraming tao ang wala ng pinagpalang pribilehiyong iyon.  Ngunit pinagkalooban 
tayo nito.  Naririnig natin ang Salita ng Dios. 
 
Ang Tugon ng Mananampalataya 
 
At tumutugon ang mananampalataya sa pribilehiyong iyon sa pananampalataya:  “Napakaganda ng 
tahanan mo, O Panginoon ng mga hukbo!”  Tinitingnan ko ang mga maya na gumagawa ng kanilang mga 
pugad sa paligid ng taluktok ng bahay ng Dios.  Nabubuhay sila doon araw-araw! Nagpupugad sila doon.  
Pinalalaki nila ang kanilang mga inakay doon.  Ito’y kahanga-hanga.  Natagpuan nila ang lugar na 
kanilang pahingahan.  Iyan ang nais ko.  Ang manahan kasama ng Dios.  Mapalad sila na tumatahan sa 
bahay ng Dios.  Dito ko nais tumira.  Dito ko nais palakihin ang aking mga anak.  Sa bahay na ito nais 
kong pumunta upang sandaling magpahinga.  Mas nanaisin ko pang maging bantay ng pintuan sa bahay 
ng aking Dios kaysa manirahan sa mga tolda ng kasamaan.  Wala nang ibang lugar na nanaisin ko sa araw 
na ito kaysa sa bahay ng Dios nakikinig sa Kanya na nagtuturo sa akin.  Wala akong maisip na ibang 
gawain na mas kasiya-siya sa akin (hindi sa makasalanan kong laman, kundi sa akin bilang tinubos na 
anak ng Dios) kaysa sa umupo sa paanan ng aking makalangit na Ama.   
 
 “Ay naku! Magkaroon nga tayo ng pagsusuri sa katotohanan.  Talaga?  Totoo ba talaga iyan?  Talaga 
bang mas nanaisin nating narito kaysa saanman?”  Oo! Ito ang katotohanan! Alam kong ang 
makasalanang laman ay malakas sa loob natin.  Alam kong kinapopootan ni Satanas ang Araw ng 
Panginoon at ang mga banal na nagtitipun-tipon sa ilalim ng pangangaral ng Salita.  Ang tukso ay 
malakas, ang makasalanang laman ay napakalakas upang ilayo tayo sa lugar ng pagsamba at sa 
pangangaral ng Salita.  Ngunit suriin ninyo ang inyong sarili at hanapin kung ano ang tunay na nasa ng 
puso ng bawat mananampalataya.   
 
Kapag tayo ay nagpapahingalay sa kandungan ng ating Dios mayroong kapayapaan at katiyakan.  Ang 
bahay ng Dios ay bahay ng kapahingahan.  Dito natin matatagpuan ang kaunting patikim ng 
kapahingahan na naghihintay sa atin sa langit.  Ang araw na ito ay araw ng kapahingahan.  Tayo ay 
pumasok sa ating kapahingahan sa pamamagitan ng pagpasok sa bahay ng buhay na Dios – ang ating 
Ama.  Napakaganda, O Panginoon, napakaganda, ng lugar na Iyong pinaninirahan! 


