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July 16, 2017 – Sunday AM – Missionary Bill Hardecker 
 
Pamagat: Ang Panganib ng Pagkaantala 
 
Texto: Jeremiah 8:20 “The harvest is past, the summer is ended, and we are not saved.” 
 Pagsasalin: Ang pagaani ay nakaraan, ang taginit ay lipas na, at tayo'y hindi ligtas.  

(Jeremias 8:20) 
 
Panimula: 

1.  Isa itong panaghoy o pagdaing ng mga tao noong kapanahunan ni Jeremias. Ito ay ukoy sa 
Panganib ng Pagkaantala sa mga bagay na espirituwal. [ca. B.C. 586] 

2.  Mahigit na apatnapung taon ang warning ministry ni Jeremias sa sangkatauhan ng Israel. 
Maraming siyang ginagamit na “object lessons” para i-express niya ang babala na galing sa 
Panginoon. Hinihikayat niya na magsisi na sa mga kasalanan at hanapin ang Panginoon at 
lumapit na sa kaniya.  

3. Pero ayaw ng mga tao na magsisi. Bibigyan natin pansin ang ilang mga dahilan kung bakit 
hindi kaagad na sumunod ang mga tao sa panawagan ni Jeremias. 

 
I.  Idolarty – Pagsamba ng mga diyos-diyosan. 

1.  (Jer. 8:1-2) Sa panahong yaon, sabi ng Panginoon, ay ilalabas nila ang mga buto ng mga hari 
sa Juda, at ang mga buto ng kaniyang mga prinsipe, at ang mga buto ng mga saserdote, at 
ang mga buto ng mga propeta, at ang mga buto ng mga nananahan sa Jerusalem, mula sa 
kanilang mga libingan; (v.2) At kanilang ikakalat sa liwanag ng araw, at ng buwan, at ng lahat 
na natatanaw sa langit na kanilang inibig, at kanilang pinaglingkuran, at siya nilang sinundan, 
at siyang kanilang hinanap, at siyang kanilang sinamba: hindi mangapipisan, o mangalilibing 
man, sila'y magiging pinakasukal sa ibabaw ng lupa. (tingnan rin ang v.19 – walang 
kabuluhan) 

2.  Yun pagsamba nila ay kalayaan ng laman at kalaswaan, kapalaran, at makasariling buhay. 
Mapamahiim ang pagsamba nila sa mga diyos-diyosan. 

 
II.  Indifference – Walang malasakit. 
 1.  Mabagal ang pagkakita nila sa sarili nilang kondisyon. 

2.  Yung “kingdom of Israel” (sa Hilaga) ay sinakop na ng Assyria. Dapat itong pangyayaring ito ay 
malingkod bilang malaking babala. Ngunit hindi nila binigyan pansin ito. 

3.  Aralin pagkatapos ng aralin – tanggihan mo ang Diyos, at tatangihan ka ng Diyos. 
4.  Ito ay trahedya – subalit sa makulay na pangagaral ni Jeremias, ay hindi nakikinig ang mga 

tao. Ganito rin tayo, ganito rin ngayon. Napakarami ang hindi nakikinig sa Salita ng Diyos. 
  a. Malayo naman ang Babylon – hindi tayo sasakupin ng Babylon kasi napalayo nila. 
  b. Marami silang dapat na alalahanin. 
  c. Lilipas rin itong babala o hudyat. 
  d. Tutulungan tayo ng Ehipto. Pero ito ay kamangmangan. 
  e. Meroon tayong metatag na depensa. (Meron tayong tubig, lihim na bukal, at pader). 

 
Katapusan: 

1.  Nakakainsulto ito sa Panginoong Diyos. 
2.  Ang kaligtasan at pagkakasundo sa Panginoon ay isang bagay na pagunawa. 
3.  Dapat maunawaan mo ang mga babala ng Panginoon, at ang kanyang dakilang pag-ibig. 

Mayroon na darating na araw ng paghahatol ng Panginoon.  
4.  Magsisi ka sa iyong mga kasalanan (Jer. 8:6), at tanggapin ang Panginoong Jesu-Cristo, bilang 

Diyos, Panginoon, at Tagapagligtas. 
5.  At kinakailangan rin ang pananampalataya (Jer. 8:22) – wala bang balsam?; manggagamot? 

  
 
 


