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MGA GAWA 20:28 
“BANAL NA PAGTATALAGA SA PANGANGARAL” 

NI REV WILBUR G BRUINSMA 
 
Panimula 
 
Ang pangangaral ay ang pangunahing pamamaraan ni Cristo sa Kanyang iglesia upang gumawa at 
magpanatili ng pananampalataya sa buhay ng Kanyang bayan.  Ang pangangaral kung gayon ay 
kailangang-kailangan.  Ang bayan ng Dios ay hindi maaaring mabuhay ng espiritual na wala nito – ng 
walang mabigat na dosis nito.  Sinasabi natin ito, syempre, dahil ang pangangaral ay tunay na 
kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas.  Kapag narinig natin ang pangangaral, naririnig natin ang tinig ng 
mabuting Pastol na si Jesu Cristo.  At yaong tinig ni Cristo ang nagpapabisa sa pangangaral tungo sa 
ikaliligtas ng ating mga kaluluwa.  Ang pangangaral, samakatuwid, ay naglalaman kay Jesu Cristo at Siya 
na napako sa krus, subalit si Jesu Cristo din ang tumatawag sa atin sa pangangaral sa pamamagitan ng 
Espiritu na Kanyang isinugo upang manahan sa iglesia at sa ating mga puso.  Ang Espiritu ang may-akda 
ng Kasulatan, ang Salita ng Dios.  Kapag ang Salitang iyon ay ipinangaral, sa gayon ang Espiritu ng 
nabuhay nating Panginoon ay nagtuturo sa atin.  Ngunit ang Espiritu din ay mabisang gumagawa sa 
pamamagitan niyaong Salita sa puso ng mga hinirang ng Dios, kung kaya’t kapag narinig nila ito sila ay 
napapalakas nito sa kanilang pananampalataya. 
 
Subalit mayroon pang higit sa pangangaral kaysa din diyan, gaya ng ating nasumpungan.  Kapag si Cristo 
ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu at Salita, ang Dios sa gayon ay naroon sa ating 
kalagitnaan.  Pinipili ng Dios na makipag-usap sa atin.  Bilang makalangit nating Ama Siya ay nakatayo sa 
harapan ng Kanyang mga anak at kinakausap sila sa Kanyang Salita.  Pumupunta tayo sa Kanyang bahay, 
ang lugar na Kanyang tirahan, at tayo ay umuupo sa Kanyang paanan.  Tinuturuan Niya tayo, 
pinaaalalahanan tayo, pinalalakas ang loob natin, at inaaliw tayo bilang ating Ama.  Kapag dumating ang 
utos, kung gayon, “Hanapin ninyo ang aking mukha,” tayo ay tumutugon ng may pusong nagagalak, 
“Ang Iyong mukha, Panginoon, ay aking hinahanap!”  Sa madaling salita, mahalagang pumasok sa 
pagsamba sa Araw ng Panginoon dahil mahalaga ang umupo sa ilalim ng pangangaral.  Kung tinatanaw 
ng isang tao ang pangangaral sa paraang makalaman, tatanawin din niya ang pagsamba sa paraang 
makalaman.  Ngunit kapag tinatanaw niya ang pagsamba ng iglesia at ang kahalagahan ng pangangaral 
sa isang tunay na espiritual na paraan, sasabihin niya kasama ng mang-aawit, “Napakaganda ng tahanan 
mo, O Panginoon ng mga hukbo! Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon, na aking hahanapin; na ako'y 
makapanirahan sa bahay ng Panginoon, sa lahat ng mga araw ng aking buhay!”    
 
Ganoon ang pinag-aralan natin sa Kasulatan hanggang sa puntong ito sa ating pagsasaalang-alang sa 
Tanong at Sagot 65 ng Katekismong Heidelberg.  Bago natin iwan ang sagot at tanong na ito nais nating 
isaalang-alang ang isang huling aspeto ng pangangaral.  Ito ay may napaka praktikal na kahalagahan sa 
buhay ng mga banal ng Dios.  Ito ay mahalagalang bagay sa espiritual na buhay ng bawat 
mananampalataya.  Binuksan ko ang paksa upang masabi ko kasama ni apostol Pablo sa Mga Gawa 
20:27, “Sapagkat hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang buong kapasiyahan ng Dios.”  Ang paksang 
nasa harap natin ngayon ay ang tungkulin ng iglesiang natatag upang magbigay para sa kanyang mga 
kaanib ng mayamang pagkain ng Salita ng Dios.  At ang tungkulin ng mga kaanib ng iglesia na umupo sa 
ilalim ng pangangaral upang mapakain ng Salitang iyon.  Pag-aaralan natin ngayon ang kahanga-hangang 
tungkulin na inilagay ng Dios sa mga may katungkulan sa Kanyang iglesia na ipangaral ang Salita sa 
kapanahunan at wala sa kapanahunan.  Ngunit isasaalang-alang din natin ang banal na tungkulin na 
inilalagay ng Dios sa mga kaanib ng iglesia na kunin ang buong kapakinabangan ng pangangaral na iyan 
sa tuwing ito ay ibinibigay.   
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Ang Pangunahing Pagkatawag sa Iglesiang Natatag 
 
Ang iglesiang natatag ay tinawag ni Cristo upang mangaral.  “Humayo kayo sa buong sanlibutan, at 
inyong ipangaral ang ebanghelyo” ay ang huling utos na iniwan ni Cristo sa Kanyang iglesia bago 
umakyat sa kalangitan.  Kadalasan ang utos na ito ni Cristo ay ipinakakahulugan bilang tawag upang 
mag-misyon at walang nang iba pa.  Mayroon pang higit na sangkot sa pangangaral, gayunman, kaysa sa 
paghayo lamang sa mga bansa at pagpapalaganap ng ebanghelyo.  Ang utos na ito ni Cristo ay 
humihirang sa iglesia, una sa lahat, upang isagawa ang dakila niyang pagkatawag.  Pangunahing 
pagkatawag ng iglesia ang mangaral.  Iyan ay kanyang gawain.  Lahat ng iba pang itinawag sa kanya 
upang gawin ay nakapalibot at sumusuporta sa gawain ng pangangaral ng ebanghelyo.  Ang iglesia ay 
hindi samahang panlipunan.  Ang iglesia ay hindi isang ahensya ng kawanggawa.  Ang iglesia sa kanyang 
mga katungkulan ay tinawag upang ipangaral ang ebanghelyo.  At tiyakang kasama sa pangangaral na ito 
ang gawaing misyon.  Ngunit, pangunahin, ang pangangaral na ito ay nagsisilbing mahalagang gamit sa 
loob mismo ng iglesia.  Ang gamit na iyan ay inilagay sa maraming mga sitas ng Kasulatan.  Halimbawa, 
pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Cristo ang mga alagad ay nangingisda at nakita si Jesus sa pampang 
ng Dagat ng Galilea sa isa sa Kanyang mga pagpapakita.  Sa pakikipag-usap kay Pedro, inutusan siya ni 
Jesus ng tatlong beses:  “Pakainin mo ang aking mga tupa!” o “Pakainin mo ang aking mga kordero!” 
Iyan ang pangunahing pagkatawag ng iglesiang natatag:  siya ay tinawag ng kanyang Tagapagligtas at Ulo 
upang pakainin ang bayan ng Dios! 
 
Ngayon, ito ay mahalagang gawain ng iglesia.  Ang mga may katungkulan sa iglesia ay dapat gamitin ang 
kanilang sarili upang isakatuparan ang pagkatawag na tiyaking ang mga tupa ng Dios ay napapakain.  Ang 
anyong ito, syempre, ay gumuguhit ng anyo ng isang pastol at kanyang mga tupa.  Ang tanging tungkulin 
ng pastol na pumapatnubay sa mga tupa mula sa kawan bawat umaga at patungo sa mga bulubundukin 
ay ang tiyaking sila ay pinapatnubayan sa pinakaluntiang pastulan at sa tabi ng mga tubig na pahingahan 
upang uminom.  Habang naroon, iniingatan sila ng pastol sa mga nais manakit sa kanila.  Subalit ang 
tawag na gawain sa pastol na dapat niyang paglaanan ng sarili ay ang pagbibigay ng pagkain, pagkain 
para sa kanyang mga tupa.  Hindi niya aakayin ang kanyang mga tupa sa tuyo at maalikabok na ilang 
kung saan kakaunti o walang damo.  Aakayin niya sila sa mga bulubundukin, kung saan marami ang 
damo.  Sagana niyang ibinibigay sa kanila ang pagkaing makakain at tubig na maiinom, naghahanap sa 
mataas at mababa para sa pinakamainam na pastulan kung saan maaaring manginain ang kanyang mga 
tupa.  At ito rin ang pagkatawag sa iglesia:  kung paanong ang mga pastol ay nakalaan sa pagbibigay ng 
masaganang pagkain sa kanilang mga tupa, gayon nakatalaga ang matapat na mga pastol ng iglesia sa 
pagpapakain sa kanilang mga tupa.  Hindi nila papayagang magutom ang kanilang mga tupa sa 
pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pinakahamak na damo o napakakaunting damo kaya may 
kapayatan ang mga kaluluwa ng kanyang mga tupa.  Ang mga matapat na may katungkulan ay tinitiyak 
na ang Salita ay naipangangaral.  Sineseryoso nila ang pagkatawag sa kanila:  pakainin ang bayan ni 
Cristo! Pakainin sila! Patabain sila sa Salita ng Dios! Ibigay ng sagana ang Salitang iyon, upang ang bayan 
ng pastulan ng Dios ay maging malusog at masaya.  Ipangaral ang ebanghelyo.  Ipangaral! Huwag pigilin! 
Ipangaral! At sa paggawa niyon, pakainin ang aking mga tupa! Basahin ang Ezekiel 34 nang sandali at 
alamin ang sumpa ng Dios sa mga pastol ng Israel na nabigo sa pagkatawag na ito! 
 
Na ito ang gawain ng iglesia ay malinaw sa mismong katungkulan na itinalaga ni Cristo sa iglesia.  
Nariyan ang katungkulan ng pastor at guro, una sa lahat.  Sa Efeso 4:11ss.  Itinuturo sa atin ng Dios na 
ang katungkulan ng pastor ay upang ihanda ang mga banal, iyan ay, ang paggulang ng mga banal.  Ang 
paggulang na ito ay nakakamit sa pamamagitan ng Anak ng Dios, upang tayo ay lumago kay Cristo.  Ang 
kaisipang ipinahahayag dito ay kapag ang pagkaing Salita ng Dios ay ipinamamahagi sa mga banal, sila ay 



3 
 

lumalago sa kaalaman at pagkagulang.  Ang matatanda sa iglesia, kapwa sa I Pedro 5 at Mga Gawa 20:28 
ay pinapayuhan din, sa kanilang katungkulan, na pakainin ang mga tupa.  Ito ay ginagawa sa 
pamamagitan ng pangangasiwa sa tungkuling pagpapakain sa mga tupa.  Ang matatanda ay namumuno 
sa loob ng iglesiang natatag sa ngalan ni Cristo.  At sa pamumunong ito kailangan nilang tiyakin na ang 
iglesia ay nagbibigay ng saganang pagkain, iyan ay, Salita ng Dios para sa bayan ng Dios.  Ang matatapat 
na matatanda ay nangangasiwa sa pangangaral upang matiyak na ang pastor ay tunay na nagbibigay ng 
sapat na pagkain para sa mga tupa.  Ang katungkulan ng diakono sa iglesia ay upang tiyakin na ang 
ministeryo ng ebanghelyo ay sinusuportahan upang ang pastor ay makapaglaan ng oras sa paggawa ng 
gawaing pagpapakain sa mga tupa.  Ang pagbibigay ng espiritual na pagkain sa iglesia at sa kanyang mga 
kaanib ay ang pagkatawag at pangunahing tungkulin ng iglesia sa lahat ng kanyang mga katungkulan.  
Walang pag-aalinlangan tungkol dito na ang hangad ng Dios para sa Kanyang mga tupa ay mabusog sila, 
palaging busog, sa Salita ng Dios sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo. 
 
Ito rin ang dahilan kung bakit ibinigay ng Dios ang Araw ng Panginoon sa Kanyang iglesia sa Bagong 
Tipan.  Ang Sabbath sa Lumang Tipan ay ibinigay sa mga banal upang sumamba.  Si Cristo ay pumarito at 
tinupad ang Sabbath sa Lumang Tipan, sa gayon ay naging Panginoon ng Sabbath.  Ito ang dahilan kung 
bakit sa Bagong Tipan ang ating Sabbath ay kilala sa Kasulatan bilang Araw ng Panginoon.  Ito ay araw ni 
Cristo, at ibinibigay Niya ang araw na ito para sa iglesia sa Bagong Tipan upang pumasok sa pagsamba.  
Ibinibigay ng Dios ang buong araw para sa Kanyang iglesia na pumasok sa kagalakan at kapayapaan ng 
kanyang kapahingahan.  Ang Dios ay hindi nagbigay sa Kanyang iglesia ng kahalating araw, o ilang oras 
ng araw.  Ibinigay sa atin ng Dios ang buong araw:  “Alalahanin mo ang araw ng Sabbath, upang ingatan 
itong banal.”  Isang buong araw.  Sinasabi ng Dios sa iglesia, “Gamitin mo ang araw na ito upang pakainin 
ang aking mga tupa! Gamitin mo ang araw na ito upang magbigay sa kanila ng masaganang pagkaing 
espiritual.  Busugin mo ang aking bayan na aking minamahal ng aking Salita.  Patabain mo sila ng Salita.  
Huwag mong payagang magutom ang aking mga tupa!”  Kaya ang iglesia, sa katapatan sa kanyang 
pagkatawag, ay ginawa iyan sa buong panahon. 
 
Sa Lumang Tipan ang pang-umaga at pang-gabing mga handog ay inihahandog sa pagsamba ng iglesia.  
Sa Bagong Tipan ang utos ay ibinigay, sa Hebreo 10:25:  “…Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, 
gaya ng ugali ng iba.…”  Sa unang iglesia ng ikalawang siglo ito ay nakasulat sa Konstitusyon ng Mga 
Banal na Apostol, sa ilalim ng pamagat na “Every Christian Ought to Frequent the Church Diligently Both 
Morning and Evening,” na “sa araw ng muling pagkabuhay ng Panginoon, na siyang Araw ng Panginoon, 
(tayo) ay mas masigasig na nagtitipon, nagpapadala ng papuri sa Dios na lumikha ng daigdig sa 
pamamagitan ni Jesu Cristo.”  Ito ang kasanayang sinusunod pa rin sa matatapat na iglesia ngayon.  
Bakit?  Dahil dapat marinig ng bayan ng Dios ang pangangaral ng Salita.  Dapat silang mapakain.  Ang 
mga may katungkulan sa iglesiang natatag ay ginagamit ang buong Araw ng Panginoon upang sila ay 
maging walang kapintasan sa harap ng Punong Pastol, na nag-utos na, “Pakainin mo ang aking mga 
tupa!”  Hindi bagay na batay sa sariling kagustuhan na ang iglesia ay magtitipun-tipon alinman sa mas 
mahabang oras o higit pa sa isang beses sa Araw ng Panginoon.  Mayroong pitong araw sa isang linggo.  
Binigyan tayo ng Dios ng anim sa kanila upang gawin ang gusto natin at kailangang gawin.  Isang araw 
ang ibinukod ng Dios, isang araw, at mula sa araw na iyon ilang oras lamang ang ginugugol sa iglesia 
upang tayo ay mapakain.  Nakakaupo tayo ng ganoon katagal sa harap ng ating TV nanonood ng laro, o 
mas malala, ng pelikula na pumupuno sa ating ulo ng kalibugan at karahasan.  Ang iglesiang natatag, ang 
matatanda ba ng iglesia, ay humihingi ng labis sa atin kapag tinutupad nila ang seryosong pagkatawag na 
ibinigay sa kanila ng Punong Pastol?  Ang Hebreo 13:17 ay nagsasalita tungkol sa matatandang iyon sa 
ganitong paraan:  “sapagkat sila'y matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa bilang 
mga mananagot!”  Ang iglesiang natatag sa kanyang mga katungkulan ay mananagot sa harap ni Cristo 
sa araw ng mga araw:  “Pinakain mo ba ang aking mga tupa?” 
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Ang Banal na Tungkulin ng Kanyang Mga Kaanib 
 
Itong pagkatawag ng mga may katungkulan sa kanilang mga kaanib, gayunman, ay may inilalagay na 
tungkulin sa balikat ng kanyang mga kaanib – isang banal na tungkulin.  Jeremias 22:29:  “O lupa, lupa, 
lupa, pakinggan mo ang salita ng Panginoon!”  Inuulit ni Cristo, gamit ang medyo kaibang wika, itong 
utos ni Jehovah sa Mateo 11:15:  “Ang may pandinig ay makinig.”  Ang mga salitang ito ay inulit sa mga 
sulat ni Pablo at lalo na sa Pahayag ni Juan.  Ang tungkuling ito ng mga banal ng Dios ay ipinahiwatig din 
sa utos ni Cristo sa Kanyang iglesia na pakainin ang mga tupa.  Malinaw na, kung ang mga pastor at mga 
guro ay gumugugol ng maraming oras sa pagbubuhos ng Salita ng Dios sa loob ng isang linggong 
pagbabasa, pagkatapos ay gumagamit ng wasto o nagbibigay-kahulugan, at gumagawa ng sermon na 
magpapakain sa mga tupa, ang mga tupa ay may tungkuling pakinggan ang Salita ng Dios sa kanila.  
Tinuturuan ng Dios ang mga pastor na gawin ang gayong gawain dahil mismo hangarin ng Dios na 
marinig ng mga tupa ang Kanyang Salita.  Kung ito’y hindi banal na tungkulin ng mga mananampalataya, 
maaaring paniwalaan na ang pastor ay naglalaan ng maraming oras ng paggawa ng sermon subalit 
walang naroon upang pakinggan ito.  Kung inuutusan ng Dios ang iglesiang natatag upang pakainin ang 
Kanyang mga tupa, kung gayon ang Kanyang utos sa atin na mga tupa ay ang lumapit at kumain din ng 
Salitang iyon.   
 
Utos ba ng Dios na umupo sa ilalim ng pangangaral?  Utos ba ng Dios na magtipun-tipon nang madalas 
sa pagsamba hangga’t maaari?  Utos ba ng Dios na igalang ang Sabbath sa pamamagitan ng paggamit ng 
araw na iyon ng higit para sa pagsamba?  Tunay nga! “O lupa, lupa, lupa, pakinggan mo ang salita ng 
Panginoon!”  Alalahanin mo ang araw ng Sabbath, upang ingatan itong banal! Ang pakikinig sa Salita ng 
Dios ay tunay na isang banal na tungkulin! Subalit hindi dahil ito ay isang banal na tungkulin ito’y 
nangangahulugan na ito’y sapiliting pagsamba! Utos sa akin ng Dios na mahalin ko ang aking asawa.  
Ginagawa ko nang di napipilitan.  Ginagawa ko hindi lamang dahil tungkulin ko iyon bilang asawa, kundi 
ginagawa ko iyon dahil nasisiyahan ako sa aking asawa! Tayo ay inuutusan ng Dios na maging tapat na 
mga tagadalo sa iglesia, umupo sa ilalim ng pangangaral.    Ginagawa natin hindi sa napipilitan lang.  
Ginagawa natin ito dahil gustong-gusto nating umupo sa ilalim ng pangangaral ng Salita.  Nasisiyahan 
tayo sa bahay ng Dios.  At kung tunay itong hindi totoo sa atin na mga mananampalataya, hindi ito 
pagkakamali ng ebanghelyong ipinangangaral kundi dahil sa espiritual na kakulangan sa ating mga 
buhay.  Ang pangangaral ay ang kapangyarihan ng Dios sa ating ikaliligtas.  Hindi ito panlabas na 
seremonya ng iglesia na mas pinipili nating daluhan.  Ito ay nagbibigay-buhay na kapangyarihan na 
nakikita nating mahalaga sa ating espiritual na buhay – mahalaga para sa ating kaluluwa.  
 
Hayaan n’yong ipaliwanag ko kung bakit ito totoo.  Ang ating Dios ay Dios ng mga pamamaraan.  Ang 
Dios ay gumagawa ng pananampalataya sa puso ng Kanyang mga anak.  Ngunit ang pananampalataya ay 
isang bagay na kailangang mapakain at sanayin.  Kung ito ay hindi napapakain at sasanayin ito ay 
nagiging payat.  Nagsisimula nating isipin na tayo ay malakas sa pananampalataya samantalang, sa 
katunayan, tayo ay nanghihina.  Ang Dios ay nagbibigay sa atin ng mga pamamaraan na dapat nating 
gamitin upang mapakain at sanayin ang ating pananampalataya.  Bagaman may ilang pamamaraan na 
tinawag upang gamitin natin bilang mga indibiduwal na banal sa ating buhay na personal at pampamilya, 
gaya ng pagbabasa ng Salita ng Dios at pananalangin, mayroong pangunahing pamamaraan kung saan 
pinalalakas tayo at pinasisigla ng Dios sa ating pananampalataya.  Ang mga pamamaraang ito ay 
ipinagkaloob ng Dios sa iglesiang natatag.  Sila ay ang mga pangangaral at mga sakramento.  Ang mga 
pamamaraang ito ay hindi ipinagkaloob ng Dios sa indibiduwal.  Ipinagkaloob Niya ito sa Kanyang iglesia 
upang gamitin doon ng mga banal na may pagkakaisa.  Ginagamit ni Cristo ang mga pamamaraang ito 
upang palakasin hindi lamang ang mga indibiduwal at mga pamilya, kundi maging ang Kanyang iglesia.  
Ang pagkabigong gamitin ang mga pamamaraang ito sa espiritual na paraan ay nag-iiwan sa 
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mananampalataya na mahina at madaling maapektuhan ng kasalanan at ng pagsalakay nitong 
makasalanang sanlibutan.  Nasasabi ko ito, syempre, sa basehan ng itinuturo ng Salita ng Dios sa atin 
tungkol sa pangangaral ng Salita bilang pagkain ng ating mga kaluluwa.  Hindi tayo mabubuhay nang 
walang pagkain.  Ang masustansyang pagkain ay ang kabuhayan ng ating mga katawan! 
 
Ito ay totoo rin sa ating pananampalataya.  Kailangan itong mapakain.  Hindi ito mabubuhay at magiging 
masigla kung hindi ito tumatanggap ng mabuting dami ng espiritual na pagkain.  Ang iglesiang itinatag ay 
nagbibigay ng dalawang mabuti’t malusog na pagkain bawat linggo upang ibigay sa ating mga kaluluwa.  
Ngayon, maaari tayong maging anorexic sa espiritual at tanggihan ang mga pagkaing iyon, sa 
paniniwalang kaya nating tumagal bawat linggo nang wala sila.  Subalit ang niloloko lang natin ay ang 
ating sarili.  Hindi tayo makapagpapatuloy sa paglilingkod sa Dios at malakas sa Kanyang kapangyarihan 
upang daigin ang lahat ng masama at manindigan sa tama kung wala tayong pagkaing pampalakas.  Tayo 
bilang mga banal ay hindi makapaglilingkod sa pangangailangan ng iba o magiging kapaki-pakinabang sa 
pagpapatibay sa iglesia kapag espiritual nating ginugutom ang ating sarili.  Hindi tayo makakatagal sa 
mga pakana ng diablo o magiging malakas laban sa mga kamaliang pang-doktrina kung tayo ay pabugsu-
bugso sa ating pagdalo sa pangangaral ng Salita ng Dios.  Sinasabi sa atin ni Pablo sa Efeso 4 na tayo ay 
magiging gaya ng mga bata, mga baguhan pa sa ating pananampalataya, na tinatangay-tangay ng bawat 
hangin ng aral na umiihip sa atin. 
 
Ang Tiyak na Mangyayaring Bunga ng Pagkabigo 
 
Sa huling mga araw ng bansang Juda, ang Dios sa Kanyang paghatol sa bayang ito ay nagpadala ng 
taggutom sa pagdinig sa Salita ng Dios.  Ipinadala ng Dios sa bansang Israel ang Kanyang mga propeta, na 
nangaral sa mga tao ng Salita ng Dios.  Subalit tinanggihan ng mga tao ang kaalaman at kaya naman 
pakiramdam nila ay di na nila kailangang marinig ang Salita ng Panginoon.  Tinalikuran nila ang 
pangangaral.  Ngayon, ang kahatulan ng Dios ay sumakanila (Amos 8:11), “Ako’y magpapadala ng 
taggutom sa pakikinig sa mga salita ng Panginoon.”  Ito ba ang nakikita natin sa ating lipunan ngayon?  
Saan natin makikita ang pangangaral ng Salita?  Marami sa Cristianismo ngayon ang tumatangging 
makinig sa tinig ng Dios sa pangangaral.  Mayroong taggutom sa pakikinig sa Salita ng Dios.  At ang 
kaluluwa ng mga tupa ay pumayat na! Mga mahal na tagapakinig, magtalaga sa pangangaral ng 
ebanghelyo! Kung ating gagawin, pangangalagaan tayo ng Dios sa ating pananampalataya.  Ngunit higit 
pa, pangangalagaan din Niya ang ating mga henerasyon.  Ang Dios ay magiging mapagbiyaya upang 
palaguin tayo at payabungin bilang mga Cristiano.  Ang may pandinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu 
sa mga iglesia.   
 
 


