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HEBREO 4:12-13 
“ANG SUSI NG PANGANGARAL” 

NI REV WILBUR G BRUINSMA 
 
Panimula 
 
Sa Araw ng Panginoon 30 tayo ay dinala sa paksa ng Cristianong disiplina sa iglesia.  Nasumpungan natin 
na dapat huwag isama ng iglesia sa Banal na Hapunan yaong sa pamamagitan ng kapahayagan at buhay 
ay ipinahahayag ang kanilang sarili na di sumasampalataya at di banal.  Ito ay isinasagawa ng matatanda 
na siyang pinagkatiwalaan ni Cristo ng mga susi ng kaharian ng langit.  Ang mga susing ito ay ginagamit 
ng iglesia upang buksan at isara ang mga pintuan ng langit.  Sila ay isinasara sa mga di sumasampalataya 
at di nagsisisi.  
 
Ang dalawang susi na pasisimulan nating pag-aralan ay ang pangangaral ng ebanghelyo at ang 
Cristianong disiplina o pagtitiwalag mula sa iglesia ni Cristo.  Ang mga susing ito ay kapwa ibinigay sa 
mga kamay ng matatanda, na kumakatawan sa pagiging hari ni Cristo at pamumuno sa Kanyang mga 
mamamayan.  At ang mga susi ay kapwa dapat gamitin na may napakalaking pag-iingat at pag-ibig sa 
gitna ng iglesia.  Hindi rin natin maaaring balewalain ang kanilang gamit.   
 
Pag-aaralan nating muli ang mga susing iyon ngayon at sa mga darating na linggo.  Ang mga susi ng 
kaharian ay mahalaga.  Ang pagwawalang-bahala sa kanila ay magbubunga sa iglesia ng pag-ulos sa 
pamamagitan ng kawalang-pananampalataya at makasanlibutang pag-iisip.  Ang Cristianong disiplina 
samakatuwid, kasama ng pangangaral, ay isang tanda ng tunay na iglesia, at ito ay dapat tapat na 
isagawa.  Detalyado nating pag-aaralan ang una sa mga susing ito ngayon:  ang pangangaral.  
 
Itong Salita ng Dios ay dumating sa akin kaninang umaga bilang mangangaral at nagpapaalala sa akin na 
maging tapat sa pagpapahayag ng Salita ng Dios.  Dumating ito sa matatanda, pangalawa sa lahat, 
nagpapaalala sa kanila na maging tapat sa pagbabantay sa pulpito upang ang pangangaral ay magsilbing 
susi.  At, panghuli, itong Salita ng Dios ay nagpapaalala sa atin bilang mga kaanib na seryosohin ang 
pangangaral sa ating mga buhay, baka isara nito ang mga pintuan ng langit sa atin sa halip na buksan 
sila! 
 
Nangaral na tayo ng sermon, hindi pa katagalan, sa paksa ng pangangaral.   Nang panahong iyon ay 
natamaan na natin ang pangangaral bilang susi.  Subalit ang tuon ng ating pansin noon ay sa 
pangangaral naririnig natin ang tinig ni Cristo.  Ang pangangaral samakatuwid ay mabisa.  Ito ay 
nagbubunga! Ang mga ibinubunga nito ay ang mismong ipinasok dito sa Araw ng Panginoon.   Sa 
pagkakataong ito, kung gayon, nais nating suriing mabuti kung ano ang dapat kasama sa pangangaral ng 
mangangaral upang ito ay gumana bilang susi.  Ang sinasabi natin ay hindi makakasiya sa karamihan 
ngayon.  Hindi nga, dahil mapipilitan tayong makita na ang mangangaral ay hindi lamang dapat 
masiyahan sa kanyang sarili sa pangangaral ng pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig! Maraming mangangaral ang 
hindi lumalayo sa Juan 3:16, “Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Dios sa sanlibutan!” Sa 
katunayan, ang talatang ito ay napakadalas gamitin nang mali na nakakapagod nang pakinggan ito!  Sa 
pangangaral ay dapat ding marinig ito:  “Kinapopootan ng Dios ang mga gumagawa ng kasamaan!”  
 
Ngunit ngayon ay uunahan natin ang ating sarili.  Nais nating pag-aralan sa umagang ito, 
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I. ANG KAPAHAYAGAN NITO 
 
II. ANG EPEKTO NITO 
 
III. ANG KAHALAGAHAN NITO 
 
I. Ang Kapahayagan Nito 
 
Marahil ay wala nang iba pa sa iglesia ang labis na sinusuri at pinupulaan kaysa sa pangangaral.  Marami 
ang may sariling palagay kung ano ang bumubuo sa mabuting sermon at ano ang hindi. 
 
Natuklasan ko sa mga dati kong ministeryo sa iglesia na ang mga palagay na ito ay nagkakaiba-iba at 
medyo imposible na masiyahan ang lahat sa iglesia.  Sa gayon, mahalaga sa lahat ng bagay na ang 
ministro ng ebanghelyo ay may katiyakan na ang kanyang ipinahahayag mula sa pulpito ay nakalulugod 
sa kanyang Panginoon.  Gayunpaman, ang Biblia ay hindi nagsasalita sa nilalaman ng pangangaral at ano 
ang dapat isagawa ng pangangaral ng ebanghelyo sa puso at buhay ng mga tao.  At bawat mangangaral 
ng ebanghelyo ay dapat palagiang suriin ang kanyang sarili upang matiyak na sa ganitong paraan ay 
ipinahahayag niya sa kanyang kawan ang buong pasya ng Dios. 
 
Walang duda na sa pangangaral ng ebanghelyo ay kabilang ang salita ng kaaliwan sa bayan ng Dios sa 
kanilang mga pangangailangan.  Ang mga propeta ng Dios noon at ang mga mangangaral ngayon ay 
tinanggap itong utos ng Salita ng Dios na matatagpuan sa Isaias 40:1-2:  “Inyong aliwin, inyong aliwin 
ang aking bayan, sabi ng inyong Dios.  Magsalita kayo nang sa puso sa Jerusalem, at sabihin ninyo sa 
kanya, na ang kanyang pakikipagdigma ay tapos na, na ang kanyang kasamaan ay pinatawad, sapagkat 
siya'y tumanggap sa kamay ng Panginoon ng ibayong bahagi para sa lahat niyang kasalanan.”  Ganyan 
mismo ang ministro ng ebanghelyo – isa na ipinaglilingkod ang ebanghelyo sa kaluluwa na nabibigatan at 
lugmok.  Ang iglesia na ang ipinangangaral ay walang iba kundi apoy at baga o sinusubukang pagdudahin 
ang kanyang mga kaanib sa kanilang kaligtasan ay hindi nakikinig sa malinaw na itinuturo ng Salita ng 
Dios.  Marami ang kapighatian ng mga banal ng Dios.  Ang kanyang pakikipagbaka sa makasalanang 
sanlibutang ito ay dumarating sa maraming iba’t ibang paraan.  Ang anak ng Dios sa gayon ay napapagod 
sa pakikipagbakang iyon.  At ito man ay sa banig ng karamdaman o kirot, o ito man ay sa gitna ng pag-
uusig, o ito man ay ang simpleng araw-araw na kabigatan na kinakaharap ng anak ng Dios sa buhay, ang 
pangangaral ng ebanghelyo ay dapat magpatuloy upang umaliw at magpagaling at talian ang mga 
bagbag na puso.  Iyan ang dapat marinig sa pangangaral. 
 
Subalit hindi lamang iyan ang dapat na marinig.  Sa isang napakapositibong paraan ang pangangaral ay 
dapat magturo sa ebanghelyo at sa gayon ay palakasin ang bayan ng Dios.  May mga ministro ngayon na 
gumugugol ng kanilang oras sa pagsisikap na pabutihin ang pakiramdam ng kanilang kongregasyon sa 
kanilang sarili.  Magaling sila sa pagpukaw sa emosyon at damdamin ng isang tao, kung kaya’t ang 
kanilang kongregasyon ay tila baga napupunta sa mas matayog na espiritualidad.  Ngunit kapag lumabas 
na ng iglesia ang mga taong ito at bumaba sa kanilang emosyonal na kalanguan, mas masahol pa sila 
kaysa noong bago sila pumunta sa iglesia.  Ang pangangaral ay dapat magturo sa Salita ng Dios.  Ang 
mga nag-iisip na ang wastong aral at lohikal na paliwanag ng Salita ng Dios ay hindi kailangan kundi sa 
katunayan ay nakakabagot at di mahalaga ay nagkakamali.  Ipinaalam ni Pablo sa iglesia sa Efeso na ang 
Dios ay nagkaloob ng mga pastor at mga guro sa Kanyang iglesia sa dahilang ito (Efe. 4:11-12).  Kapag 
umupo tayo sa iglesia, kung gayon, kailangan tayong maturuan sa Salita ng Dios upang tayo ay maging 
matibay sa ating pananampalataya. 
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Ngayon, ito ay isa lamang aspeto ng pangangaral na kinakailangan! Ang isang ministro ay tinawag upang 
magturo at umaliw.  Ngunit iyan ay isa lamang positibong aspeto ng pangangaral.  Ang pangangaral ay 
may negatibo ding bahagi.  Ang pangangaral ay tinawag din upang magpaalala, magbabala, at humatol! 
At ito ang aspeto ng pangangaral na karamihan sa iglesia ngayon ay walang pakialam na pakinggan.  
Anumang iglesia na gumagawa niyan sa kanyang pangangaral, sinasabi, ay hindi nagpapakita ng pag-ibig 
ni Cristo, hindi nagpapakita ng anumang pag-ibig sa sangkatauhan, kundi negatibo at kasumpa-sumpa.  
Anumang iglesia na nagbababala at nagpapaalala ay masuwerte nang magkaroon ng mga kaanib dahil 
talagang hindi ito kaakit-akit na iglesia!  Ang isang ministro ay dapat maitaas ang pulpito at mangaral ng 
ebanghelikal na sermon – isa na walang sinumang hinahatulan kundi positibong itinuturo ang lahat sa 
krus.  Ganyan ang pagtataya ng marami ngayon.  Subalit hindi tayo interesado sa kanilang pagtataya sa 
iglesia o sa pangangaral nito.  Ni interesado man tayo sa kanilang pasabog na ebanghelismo at ang 
bilang na maaaring dalhin ng gayong mabababaw na pangangaral sa iglesia.  Tayo ay interesado sa 
itinuturo ng Kasulatan sa atin na dapat maging nilalaman ng pangangaral.   
 
Ang Salita ng Dios sa mga mangangaral ng ebanghelyo ay ibinigay sa Ezekiel 33:7-9:  “Kaya't ikaw, anak 
ng tao, inilagay kitang bantay sa sambahayan ni Israel; tuwing maririnig mo ang salita mula sa aking 
bibig, bigyan mo sila ng babala mula sa akin. Kapag aking sinabi sa masama, O masamang tao, ikaw ay 
tiyak na mamamatay, at ikaw ay hindi nagsalita upang bigyang babala ang masama sa kanyang lakad; 
ang masamang iyon ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay sisingilin ko sa 
iyong kamay.  Ngunit kung iyong bigyan ng babala ang masama upang tumalikod sa kanyang lakad at 
hindi siya tumalikod sa kanyang lakad, mamamatay siya sa kanyang kasamaan, ngunit iniligtas mo ang 
iyong buhay.”  Ang pangangaral ay dapat puno ng babala, paalala, at paghatol.  Sa ganitong paraan 
lamang ito gagana bilang isang susi.  Ito ay dapat kapwa positibo at negatibo.  Ito ay dapat kapwa 
umaaliw at humahatol, nagpapalakas at nagpapaalala, nagtuturo at nagbababala! Sa gayon ang 
pangangaral ay gagana sa kakayahang magbukas at magsara ng kaharian ng langit. 
 
Ang pangangaral ay dapat gawin ito una sa lahat kaugnay sa kabulaanan! 
 
Sa isang pagkakataon sa nakaraan kong pangangasiwa mayroong isang lalaking lumapit sa akin sa 
panahon ng pagbibisita sa mga pamilya at sinabi sa akin, “Rev, ikaw at ang iba ninyong mga ministro ay 
gumugugol ng napakaraming oras sa paghatol sa itinuturo ng ibang mga iglesia!” “Masyado kang 
negatibo at mapunahin.”  Hindi ganyan ang tungkol sa pangangaral.”  Bata pa akong pastor noon, at ang 
naiisip ko lamang ng mga sandaling iyon ay ang pangangaral ni Jesus.  Sinabi ko sa kanya na 90 
porsiyento ng pangangaral ni Jesus ay umaasinta sa kamalian ng mga Fariseo at mga Saduceo.  Iyan ay 
totoo din.  Kung ako ay mas naging tuso sinabi ko rin sana sa kanya na nang maging mangangaral ako, 
isinumpa ko ito sa harap ng ating mga iglesia:  “At saka, ipinahahayag ko, na hindi ko lamang itinatanggi 
ang lahat ng kamalian na lumalaban sa aral na ito, kundi handa kong pabulaanan at salungatin ang mga 
ito, at pagsikapan ko sa aking sarili ang pagpapanatiling walang kamalian ng iglesia mula sa gayong mga 
kamalian!”  Iyan ay bahagi ng Formula of Subscription na pinapipirmahan sa bawat may katungkulan sa 
iglesia.  Hindi lamang dapat ilantad ng pangangaral at pabulaanan ang kasinungalingan, ang hatulan 
lahat ng kabulaanan, kundi dapat din nitong balaan ang bayan ng Dios laban sa makasanlibutang pag-
iisip at kasalanan.  Dito rin, ang isang ministro ay hindi dapat mambola sa kasalanan dahil takot siyang 
humatol sa iba at sa kanyang sarili.  Hindi siya dapat matakot sa gayong mga lugar sa buhay ng bayan ng 
Dios kung saan ay may kahinaan at kakulangan sa espiritual na kalakasan at hatulan ito.  Ang 
pagkakasalang madaling bumibitag sa atin bilang bayan ng Dios ay dapat ilantad, at dapat tayong 
paalalahanan na tumalikod sa masasama nating daan! Iyan ang hinihingi ng Kasulatan sa pangangaral! 
Sa ganitong paraan lamang ang pangangaral ay umaastang pamamaraan upang palitawin ang mga 
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kamalian at mga kasalanan na gustung-gustong magpalutang-lutang sa sarili nating makasalanang 
kalikasan. 
 
Sa ganitong paraan ang susi ay maipapasok sa mga pintuan ng kaharian ng langit at mabubuksan ito sa 
bayan ng Dios.  Ang Katekismo (Araw ng Panginoon 31) ay nagtuturo sa atin kung paanong ang ganitong 
uri ng pangangaral ay nagbubukas ng kaharian ng langit:  “Kapag ayon sa utos ni Cristo ito ay ipinahayag 
at hayagang pinatotohanan sa lahat at  bawat mananampalataya, na, sa tuwing matatanggap nila ang 
pangako ng ebanghelyo sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya, lahat ng kanilang mga 
kasalanan ay tunay na pinatatawad sa kanila ng Dios, alang-alang sa mga natamo ni Cristo; at sa 
kasalungatan, kapag ito ay ipinahayag at pinatotohanan sa lahat ng mga di mananampalataya, at sa 
gayon ay hindi tapat na nagsisi, na sila ay tumatayong nakalantad sa poot ng Dios at walang hanggang 
kahatulan, hangga’t sila ay di nagbabagong-loob; ayon sa patotoo ng ebanghelyo sila ay hahatulan ng 
Dios, kapwa dito at sa buhay na darating.”  Mayroong denominasyon sa loob ng bilog ng mga iglesiang 
Reformed na nakikipagtalo na ang ipangaral sa pulpito na yaong mga tumanggap sa ebanghelyo sa 
pamamagitan ng tunay na pananampalataya ay makakatiyak na ang kanilang mga kasalanan ay 
malayang pinatawad sa kanila ay pagbibigay sa mga di mananampalataya ng maling katuturan ng 
katiyakan.  Bagama’t ipangangaral nila ito, tiyak nilang ipahahayag kasabay nito na ang katiyakang ito ay 
para lamang sa mga nagkaroon ng mahiwagang karanasan na tumitiyak sa kanila na ito ay totoo.  Hindi 
nila ito ipahahayag ng pangkalahatan sa iglesia gaya ng iniutos ni Cristo sa gawin nila.  Sa halip, iiwan 
nilang nagdududa ang iglesia at nawawalan ng pag-asa sa kanilang kaligtasan.  Ang pangangaral dapat, 
sa kabaligtaran, ay nagbubukas ng mga pintuan sa bayan ng Dios – buong bayan ng Dios.  At dapat nito 
itong gawin sa pamamagitan ng pagpapahayag sa kanila na kapag sa pananampalataya ay tinanggap nila 
ang pangako ng ebanghelyo, makatitiyak sila na ang kanilang mga kasalanan ay pinatawad sa kanila.  
Hindi na nila kailangang mabuhay sa pagdududa at kawalang pag-asa, hindi na sila kailangang mag-alala 
sa kanilang kaligtasan – sila ay talagang pinatawad alang-alang sa mga natamo ni Cristo! Lahat ng 
kanilang kasalanan ay pinatatawad na! Gaano man ito katindi, gaano man ito kasindak-sindak! Ang mga 
kasalanang ito ay hindi, hindi maaaring humadlang sa kanila sa pagpasok sa mga pintuan ng langit! Na 
ang pagpatay, ang pagnanakaw, ang kasumpa-sumpang gawa ng pangangalunya, na ang walang saysay 
at walang katuturang paggamit ng pangalan ng Dios sa pagmumura at panunumpa – lahat ng mga 
kasalanan na dapat sana ay magsasara sa atin sa kaharian ng langit – ay pinatawad alang-alang kay 
Cristo! 
 
Ah, ang pamahid na gamot sa Gilead na kailangang matanggap ng mga banal mula sa ebanghelyo! Ang 
nakagiginhawang kaaliwan at lakas na kailangan nilang marinig upang makatiyak sa kapatawaran ng mga 
kasalanan! 
 
Pagod ka na ba?  Nabibigatan ka ba sa dami ng iyong mga alalahanin?  Ginugulo ka ba ng iyong 
kasalanan at binabantaang nakawan ka ng iyong katiyakan?  Kung gayon ay pumunta ka kay Cristo at sa 
pananampalataya ay tanggapin mula sa Kanya ang kapatawaran ng mga kasalanan.  Ito ay natamo na 
para sa Kanyang bayan! Ito ay ipinagkaloob na sa atin.  Sa pananampalataya ay tanggapin mo ito.   
 
Subalit gayunman, ang Salita ng Dios din habang ito ay ipinangangaral ay nagsisilbi upang isara ang mga 
pintuan ng langit laban sa mga di mananampalatya at di nagsisisi.  Muli, pakinggan ang Katekismo:  
“kapag ito ay ipinahayag at pinatotohanan sa lahat ng mga di mananampalataya, at sa gayon ay hindi 
tapat na nagsisi, na sila ay tumatayong nakalantad….” Ito ay ipinahahayag sa mundo ng di 
sumasampalataya una sa lahat! Ang masasama dito sa sanlibutan ay tumatayong lantad sa poot ng Dios 
at walang hanggang kaparusahan ng dahil sa kanilang mga kasalanan.  Sila ay tinawag sa pagsisisi.  
Subalit itong tawag sa pananampalataya at pagsisisi ay ipinahayag at ibinalita sa iglesia.  May mga 
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nakaupo sa iglesia – at maging yaong mga nakatayo sa likod ng pulpito sa iglesia – na hindi 
sumasampalataya at di nagbagong-loob.  Hindi sila maaaring payagan ng pangangaral na umupo doon 
nang matiwasay nang walang babala! Dapat silang mapaalumpihit ng pangangaral sa kanilang inuupuan! 
Dapat ipahayag ng pangangaral sa kanila:  kapag nagpatuloy kayo sa paglakad sa daan ng kasalanan at 
kawalang-pananampalataya, kung gayon kayo ay tatayo sa labas ng kaharian ng langit! At hindi lamang 
ang inyong kasalanan ang nagsasara ng mga pintuan ng langit sa inyo – ito ay ang inyong kawalang-
pananampalataya at kawalang-pagsisisi! Isang mayamang katotohanan na ang mga makasalanan ay 
tatayo sa mga pintuan ng langit.  Ang langit ay bubuuin ng mga makasalanan – mga makasalanang 
ginawang matuwid at banal sa dugo ng Kordero.  Ngunit ang mga di mananampalataya at di nagsisisi ay 
hindi mapupunta sa langit.  Lahat ng, matapos marinig ang kanilang kasalanan, ay hindi nagbagong-loob, 
di tumalikod sa kanilang kasalanan, ay hahatulan ng Dios at ituturing na karapat-dapat lamang sa poot! 
Dapat natin iyang pakinggan! At dapat iyang masabi sa atin hindi sa walang katiyakang katawagan! 
Dapat nating marinig ang tawag sa pagsampalataya at pagsisisi! 
 
II.  Ang Epekto Nito 
 
Ngayon, kapag ito ay nagawa ayon sa Salita ng Dios, kung gayon ang pangangaral na iyan ay 
magkakaroon ng dalawang uri ng epekto sa iglesia.  Natuklasan na natin na kapag si Cristo ay nagsalita 
sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Salita, ang pangangaral na iyon ng Salita ay hindi babalik ng walang 
kabuluhan.  Hindi nagkakagayon.  Tinitiyak ng Hebreo 4:12 at 13 ito.  “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.  At walang nilalang na nakukubli sa 
harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan.”  
Inilalantad ng pangangaral ang kasalanan, bayan ng Dios! Iyan ay totoo dahil ito ang pangangaral ng 
Salita ng Dios! Kapag yaong Salita ng Dios ay ipinangaral, pumapasok ito sa puso at kaluluwa ng 
nakakarinig nito – maging sila man ay sumasampalataya o di sumasampalataya! At kapag ito ay pumasok 
sa atin, ito ay kumikilos bilang tabak na ang magkabila’y matalas.  Ito ay tumatagos sa kaloob-looban 
natin.  Ito ay pumapasok sa atin at binubuksan sa atin ang dakong loob ng ating pag-iisip at pagnanasa, 
ang pinakamadidilim na sulok ng ating mga puso.  Lahat ng dumi at putik na ipinakatatagu-tago natin sa 
iba – o hindi masyadong nakatago – ay nahahayag.  Ito ay nalalantad sa iyo at sa akin at sa Dios.  
Nagpapasimula nating isipin kung gaano kalaki ang sala natin sa harap ng Dios! At, gaya ng sinabi ko, 
ginagawa iyan ng pangangaral sa puso ng di mananampalataya gayundin sa mananampalataya! Ang 
pangangaral ay bumabagabag! Ang pangangaral ay humahatol! Hindi lamang sa mga di 
mananampalataya, kundi sa mga mananampalataya din! Iyan ang tabak na may dalawang talim ng 
pangangaral. 
 
Sa dahilang iyan palaging may dalawang uri ng epekto na ginagawa ng pangangaral.  Mababasa natin 
iyan sa Mga Gawa 2, kung saan ang karamihan ay nalantad sa pangangaral ng mga apostol sa 
Pentecostes.  Ganyan iyon palaging nangyayari.  Mayroong mga mapagpakumbabang nagsisi, habang 
ang iba ay winalang-bahala at hinamak pa nga ang pangangaral.  Sa ganitong paraan ang pangangaral ay 
susi – ito ay nagbubukas at nagsasara.  Kapag ito ay naghahatid sa pananampalataya at pagsisisi, kung 
gayon ito ay nagbubukas.  At kapag ang iba ay nasasaktan nito o winawalang-bahala ang mga utos nito, 
kung gayon ang kaharian ng langit ay isinasara sa kanila.  Pag-isipan n’yo iyan nang minsan, kayo na 
maaaring nakaupo ngayon dito sa kawalang pananampalataya! Ang pangangaral ay nagpapatigas!   
 
Ang mga reaksyon ng kawalang pananampalataya ay magkakaiba.  May mga magagalit at masasaktan ng 
Salitang iyon at aalis at hindi na babalik.  May iba naman na tatawa doon sa Salita at kikilos na tila baga 
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ang sinasabi ng mangangaral ay ganap na walang saysay – na ito, sa kabila ng lahat, ay palagay ng 
mangangaral, at wala itong bigat sa iyong buhay.  Ang iba ay mas magalang.  Nakaupo sila doon ng 
tahimik, nakikinig sa Salita, at kumikilos na tila baga sila ay sumasang-ayon, ngunit sa sandaling lumabas 
na sila ng pintuan ng iglesia, sila ay babalik sa kanilang kasalanan, nang nakangiti.  “Ang iglesia at ang 
mangangaral ay hindi makakaimpluwensya sa akin.  Hindi ako mababago ng pangangaral! Ako ay sarili 
kong indibiduwal, at gagawin ko ang mga bagay sa paraang nakikita ko at hindi sa paraang sinasabi ng 
pangangaral sa akin!”  Ang iba naman ay nananatiling nakaupo sa ilalim ng pangangaral at nagsisilbi 
lamang itong pampatulog sa kanila.  Pumapasok sila sa iglesia na may pagod na isipan mula sa nagdaang 
gabi, pagod na pagod sa pagtatrabaho, at ipinapahinga nila ang mga pagod nilang mata.  Ang Salita ng 
Dios ay hindi babalik sa Kanya ng walang kabuluhan.  Ito ay nagpapatigas.  Ang mangangaral at tayo na 
nakaupo sa bangkong may sandalan ay hindi naglalaro! Ang Dios ay hindi nakikipaglaro kapag ang 
pangangaral ay nagpapatuloy! Ito’y alinman sa nagpapatigas o naghahatid sa pagsisisi! Alin ang 
ginagawa nito sa iyo sa iyong buhay? 
 
Ang pangangaral na iyan ay naglalantad din ng kasalanan ng mananampalataya! Ikinahihiya niya ito! Ang 
kanyang reaksyon ay pagpapakumbaba at kalungkutan.  Hindi siya lumalakad palabas ng iglesia na 
nagmamalaki, gaya ng ginawa ng Fariseo sa templo.  Lumalakad siyang palabas ng iglesia na mababang-
mababa sa kanyang kasalanan at sabik na mapuspos ng katuwiran ng krus ni Cristo! Siya ay hinahatid sa 
pagsisisi at kalungkutan sa kanyang kasalanan.  At siya bilang ganti ay tumitingin sa krus at masikap na 
hinahanap ang kanyang kaligtasan.  Pagkatapos ang Salita ng ebanghelyo ay darating sa kanya at ito ay 
umaaliw sa kanya! Binubuksan nito ang mga pintuan ng kaharian ng langit nang maluwag! At ang isang 
iyon ay makakatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan! Sa kanyang puso makakaalis siyang 
matuwid! 
 
III. Ang Kahalagahan Nito 
 
Muli, napakahalaga nitong susi ng kaharian ng langit! Dinadalisay ng pangangaral ang iglesia ni Jesu 
Cristo! Dinadalisay nito ang ating mga puso, bayan ng Dios! Dinadalisay nito ang puso ng mga hinirang 
ng Dios! Gaano natin kailangang makarinig tungkol sa ating kasalanan! Taglay natin ang lumang 
pagkatao na makasalanan at tayo ay likas na may pagkiling na sundin ang mga daan ng kasamaan.  Dapat 
tayong balaan, kung gayon, mula sa mga daan ng kasamaan.  Ang kabulaanan, kahit na ito’y sa maliit na 
paraan, ay dapat malantad, sakaling sa kahinaan ng sarili nating pananampalataya ay isipin nating ayos 
lang ang sumunod dito.  Ang puso ng bayan ng Dios ay dinadalisay sa gayon ng pangangaral. 
 
Ngunit ang iglesia ay dinadalisay din sa isa pang paraan! Sinasabi ito ni Juan sa I Juan 2:19:  “Sila'y 
lumabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin; sapagkat kung sila'y kabilang sa atin ay magpapatuloy  sana 
silang kasama natin. Ngunit sa paglabas nila ay ginawa nilang maliwanag na silang lahat ay hindi kabilang 
sa atin.”  Hindi na tayo dapat magulat kapag nakita natin ang ilan na tumatalikod sa iglesia at sa 
katotohanang pinaninindigan nito.  Hindi na tayo dapat magulat kapag marami ang tumatangging 
sumama sa iglesia dahil ayaw nilang marinig ang kanilang mga kasalanan na inilalantad o 
pinapabulaanan ang kasinungalingan.  Ang susi ng pangangaral ay gumagawa lamang sa iglesiang iyon! 
Hindi, bayan ng Dios, hindi mapupuno ng iglesia ang mga football stadiium sa pangangaral nito.  Yaong 
mga ebanghelista at mga samahang para-church na nakakapuno ng mga stadium ay nakakapuno lamang 
dahil sila ay umuunlad sa pakikipagkasundo.  Walang susi na isinasagawa! Ayaw nila ng susi! Ngunit ang 
iglesiang namumukod sa pangangaral nito ay isa ring dalisay.  Ang pangangaral dapat ay matalas at 
namumukod sa dahilang iyan.  At dapat nating matiyak bilang matatanda at bilang kongregasyon na 
suportahan din ang gayong uri ng pangangaral! 
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Ah, ang mga susi! Sila ay napakabigat dalhin, hindi ba?  Sino ang sapat para sa mga ito?  Tayo ba?  
Binigyan tayo ng Dios ng biyaya upang dalhin ang mga susi sa sanlibutan na napopoot sa mga susing iyon 
at nais agad maalis ang mga iyon.  Kailangan natin sila! Hawakan nawa natin sila nang mahigpit at huwag 
silang pakawalan! Kapag ginawa natin, titiyakin ng Dios na ang Kanyang kaharian ay naitatag sa mga 
puso ng Kanyang mga banal dito! Makakatiyak tayo dito! 


