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Pamagat: Mayroon bang Salita na Galing sa Diyos? 
 
Texto: 2 Kings 7:1 “Then Elisha said, Hear ye the word of the LORD; Thus saith the LORD, To morrow 
about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and two measures of barley for a 
shekel, in the gate of Samaria.” 

Pagsasalin: At sinabi ni Eliseo, Dinggin ninyo ang salita ng Panginoon, ganito ang sabi ng 
Panginoon: Bukas sa may ganitong oras, ang isang takal ng mainam na harina ay 
maipagbibili ng isang siklo, at ang dalawang takal ng sebada ay ng dalawang siklo, sa 
pintuang-bayan ng Samaria. (2 Mga Hari 7:1) 

 
Panimula: 

1.  Si Elisha ay isang dakilang propeta na ginamit ng Panginoon para magbigay ng balita na 
magkakaroon ng kaluwagan at samsam sa Samaria. (Hinahamon ito ng Syria, noong mga 850 
B.C.) 

2.  Isa sa mga namumuno ay hindi naniwala sa propesiya na ibinigay ng Diyos kay Elisha. 
3.  Meroong apat na mga ketongin na nakarinig ng balita at sila ay tumuloy sa Samaria para 

malaman nila kung tutoo nga ba ang sinabi ni Elisha. 
4.  Nabalitaan ng Hari ang mga nasaksihan ng mga ketongin at nagpadala siya ng mga tauhan 

para hakutin ang mga mahuhusay na samsam na iniwan ng mga Syrian army. 
5.  Yaong namumuno na hindi naniwala ay namatay ng siya ay natauhan ng mga umpukan o ng 

maraming tao. 
6.  Maihahalintulad natin itong kasaysayan sa kaligtasan. 

 
I.  “Hear ye the Word of the LORD” (v.1) – Dito nagsisimula ang ebanghelyo ng Panginoon. 
 A.  Walang pagasa ang mga nakatira sa siyudad o lunsod ng Israel. 
 B.  Pero noong dumating ang Salita ng Diyos, ay nagkaroon ng pagasa ang mga tao. 

C.  Ang sabi ng Salita ng Diyos ay pakinggan ninoy ang Salita ng Panginoon, pero ang tanong 
paniniwalaan ba natin ang Salita ng Diyos? 

 
II.  Mga Apat ng Ketongin ay nakarinig at sumunod. (v.3,4,5) 
 A.  Ang mga ketongin ay hiniwalay sa lipunan. 
 B.  Sa kalagayan nila ay tiyak ang kamatayan. Halos walang pag-asa. 
 C.  Pero nakarinig sila ng Salita ng Diyos. 
 D.  At nagdesisyon sila na kumilos sa ilaw ng Salita ng Diyos. 
 E.  Natuwa sila dahil nalaman nila na tunay nga ang sinabi ng Propeta na si Elisha. 
 F.  Larawan sila nating lahat na makasalanang tao. (Rom. 3:23, Rom. 6:23) 
 G.  Wala tayong pag-asa, tiyak ang kamatayan, pero mayroon tayong Salita na galing sa Diyos. 

H.  Ang tanong: susunod ba tayo sa salita ng Diyos? At kung tayo ay sumunod, ano ang 
mangyayari sa atin? 

 
III.  Napakasaya ng mga tao dahil tutoo ang Salita ng Diyos. (v.16 ff.) 

A.  “And the people went out, and spoiled the tents of the Syrians. So a measure of fine flour 
was sold for a shekel, and two measures of barley for a shekel, according to the word of the 
LORD.” (At ang bayan ay lumabas, at sinamsaman ang kampamento ng mga taga Siria. Sa 
gayo'y ang takal ng mainam na harina ay naipagbili ng isang siklo, at ang dalawang takal ng 
sebada ay isang siklo, ayon sa salita ng Panginoon.) 

B.  Maasahan natin na kapag nagbigay ng Salita ang Panginoon, ay tayo pwedeng magtiwala sa 
Kaniya! Hindi nagsisinungaling ang Diyos! 

Katapusan: 
 1.  Yaong namuno na hindi nagtiwala sa Salita ng Diyos ay pinarusahan ng kamatayan. 

2.  Ganito rin po ang parusa ng Diyos sa lahat ng hindi sa kaniya’y sumasampalataya: ikalawang 
kamatayan. 


