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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Nehemias 3:4-6

“Ang Bayan ay May Pag-iisip na Gumawa”

Ni Rev. Carl Haak

Ang Jerusalem ay bayan na itinayo sa mga kabundukan.  Nang ang mga pader ng bayang iyon ay winasak
ni Nebukadnezar, ang mga pader ay hindi itinulak paloob kundi palabas. Ang mga bato, malalaki, mabibigat
na tonelada, ay gumulong pababa sa libis, naghuhukay ng kanal, kung kaya, mula sa tuktok ay makakakita
ka ng isang bukirin na makapal sa nakakalat na bato. Ang bawat isa sa mga batong ito ay kailangang hilahin,
linisin, muling hugisin, at isukat na muli sa pader.

Mababasa natin sa Nehemias 4:10, 11, “Ang lakas ng mga tagapasan ay nauubos, at marami pang basura,
hindi kami makagawa sa pader. At sinabi ng aming mga kalaban, Hindi nila malalaman o makikita hanggang
sa kami ay makarating sa gitna nila, at patayin sila, at patigilin ang gawain.”  Iyon ay bukirin ng pagkawasak.
Walang panghila, walang makinarya, walang mga kompanyang nagtatayo. Hindi natin mababasa na sinoman
sa mga manggagawang kinuha ni Nehemias sa pagtatayo ng mga pader ay mason. Mayroon sigurong ilan.
Pero nabasa natin na sila ay mga pari at taga-gawa ng pabango at mga pulis at mga mangangalakal.

At  hindi lang iyon, kailangan din ng kasanayan. Ang pundasyon ay kailangang matitibay, ang mga pader ay
subok.  Ang mga bahagi ng pader ay kailangang maikabit at ugma sa isa’t isa, dahil kapag ang pader ay hindi
nakakabit, anong kabutihan nito? Kailangan nito ng kalamnan, pawis, pagkakaisa, pagtutulungan, kasanayan.
Ito ay malaking gawain.

Si Nehemias, matatandaan mo, ay dumating sa Jerusalem pagkatapos marinig na ang mga pader ng
Jerusalem ay wasak pa rin. Nagpakita siya sa bayan ng Dios at nagpalabas ng tawag: “Halikayo, itayo natin.”
At ang bayan ng Dios, sa biyaya ng Dios, ay tumugon na ngayon sa ilalim ng matatag na pamumuno ni
Nehemias: “Magpasimula na tayong magtayo.” Kaya’t itinalaga nila ang kanilang mga sarili sa Dios ng langit
at sinabi, “Pagtatagumpayin kami ng Dios. Kaming mga lingkod niya ay magsisimula nang magtayo.”

Ang Nehemias 3, bagama’t maaari itong laktawan dahil ito ay puno ng mga pangalan na mahirap basahin,
gayonman ito ay isa sa pinakamahahalagang kapitulo ng Salita ng Dios. Doon ay makikita mo ang bayan ng
Dios sa lahat ng taon, lahat ng trabaho, nang walang paglalabanan, walang hinahangad na hiwalay na
interes, walang pagtatalo, magkakatuwang na ginagawa ang gawain ng Panginoon. Bakit?  Mababasa natin
sa Nehemias 4:6, “Ang taong-bayan ay may isang pag-iisip sa paggawa.” Ang gawain ng Panginoon, sa
biyaya ng Espiritu, ay malapit sa kanilang puso. At ginawa ng Dios na mapamahal ang gawaing iyon sa kanila
kaya dinurog nito ang lahat nilang sariling interes. At, sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios, sa
pagpapasalamat, nagsimula sila at nagtayo, magkakatuwang, bawat pamilya, ay kasama sa dakilang gawain
ng pagtatayo ng mga pader ng Zion.

Itinatayo mo ba ang pader ng Zion, kahit sa sarili mong tahanan (Neh. 3:10) – sa iyong pamilya, sa iyong
mga anak, sa iyong pag-aasawa, ang mga pader na pansarili mong kabanalan, ang mga pader ng simbahan
na kinabibilangan mo? Mahal mo ba at mahalaga sa iyo ang katotohanan ng Dios? Ito ba ay makikita sa iyong
buhay na ang mga bagay ni Cristo at ang mga bagay ng iglesia at ang ebanghelyo ay nagmamay-ari sa iyong



Page 2 of  5

puso – na ikaw ay may pag-iisip na gumawa, na italaga ang iyong sarili sa dakilang gawain ng Dios sa
panahon, na siyang iglesia ni Cristo Jesus? Nawa ang Kasulatan, habang ating tinitingnan ang Nehemias 3
ngayon, ay maging sanhi upang sabihin nating, “Ilagay mo ang pangalan ko doon. Ilista mo ang aking
pangalan bilang isa sa nagtayo na kasunod ni ganito-at-ganoon, kasunod ng aking kapatid.  At ang pader ng
Zion – na tayo ay naging bahagi ng dakilang gawain ng Panginoon.”  Ang paksa natin ay: Ang taong-bayan
ay may isang pag-iisip sa paggawa.

Sinasabi na kapag tiningnan mo ang Nehemias 3, maaari kang matuksong lampasan ito. Ngunit dapat mong
basahin ang kapitulong ito ng may gayon ding paggalang kapag binabasa mo ang Hebreo 11, ang kapitulo
tungkol sa mga bayani ng pananampalataya. Walang sinuman sa mga lalaki at babaeng binanggit sa
Nehemias 3 ang makikita mo sa Hebreo 11. Ngunit ang gayon ding pananampalataya na naroon sa mga
bayani ng pananampalataya, silang mga bayani ng pananampalataya na gumawa ng katuwiran, nagtamo ng
mga pangako, at mula sa kahinaan ay pinalakas – ang pananampalataya ding iyon ay nabubuhay sa mga
taong binanggit sa Nehemias 3. Ito ang talaan ng Dios ng mga tagapagtayo. Hindi ito talaan ng mga sumira
bilang pagsalungat sa Kanya, kabilang sa mga ito si Himeneo at Alejandro (I Tim. 1:20), na tinalikuran ang
pananampalataya. Ang Dios ay may gayong talaan ng bulaang mga guro, talaan ng mga umiwan, nilang mga
nagpabaya. Ngunit dito sa Nehemias 3 mayroon tayong talaan ng mga tapat na tagapagtayo sa kaharian ng
Dios.

Kung pag-aaralan natin ang mga talaang ito, ating makikita ang ilang napakahalagang mga katotohanan. Una
sa lahat, nakikita natin na ang pagtatayo ng mga pader sa pamumuno ni Nehemias ay nagsimula sa
halimbawa ng Punong pari, malinaw na inilagay niya ang mga dapat unahin. Ito ay ang talatang 1 ng
kapitulo.  Ang mga relihiyosong pinuno, ang mga punong pari, ang mga naglagay ng halimbawa, sila ang
nanguna. Sila ang pinaka naunang kumuha ng trabaho.  Ang punong pari at kanyang mga kapatiran ang
nag-umpisa. Sinimulan nila ang trabaho sa ilalim ng pamumuno ni Nehemias.

Kaya mangyari nga ang gayon. Ang matatanda, mga diakono, at mga ministro ay kinakailangang gumawa
ng higit kaysa magsalita.  Ang kanilang mga buhay ay dapat maging kanilang sermon.

At pansinin mo, hindi lamang ang mga pari ang nagpakita ng halimbawa ng pag-una sa mga espiritual na
bagay sa kanilang buhay at pagbibigay ng kanilang buong sarili sa Panginoon, kundi itinakda din nila ang
dapat unahin. Itinayo ng punong pari ang pintuan ng mga tupa. Doon nagsimula ang paggawa ng pader. At,
kung babasahin mo ang kapitulo, makikita mo na ang gawain ay paikot, at nagtatapos muli sa pintuan ng
mga tupa. Ang pintuan ng mga tupa ay lugar na kung saan ang mga hayop na ihahandog ay pumapasok sa
bayan. Ito ay direktang may kaugnayan sa templo, sa pagsamba sa Dios. Ito ang pinaka puso ng pagsamba
sa Dios. Nagsimula silang lahat sa tamang lugar.

Pangalawa, pansinin ang pagkakaiba-iba ng nagtatayo.  Kung babasahin mo ang Nehemias 3 makikita mo
na ang mga nagtatayo ay nagmula sa walong iba’t ibang lugar, ang iba ay hanggang dalawampung milya ang
layo. Kalahati lamang ang mamamayan doon. Sila ay nagmula sa Tekoa, sa Gibeon. Sila ay mamamayan ng
Zanoa, mula sa Mizpa, mula sa Bet-zur, at mula sa Keila. May kanya-kanya silang bukirin na dapat bungkalin,
mga ubasan na dapat tagpasin, at mga pagawaang dapat patakbuhin. Wala silang direktang pakinabang
mismo mula sa mga pader ng Jerusalem. Hindi nila sinabing, “Oo, mayroon kayo nitong tungkulin at nitong
gawain at nitong trabaho sa iglesia, ngunit mayroon din akong mga sariling gagawin. Masyado akong abala
para sa mga kailangan ng iglesia. May mahahalagang bagay ako. At, bukod diyan, ano ang mapapala ko
dito?” Hindi ito ang espiritu ng mga taong ito.

Sila ay mula sa iba’t ibang uri ng pamumuhay. May mga panday-ginto, at mga taga-gawa ng pabango. May
mga mangangalakal at mga pinuno at maging mga anak na babae (t. 12, kasama ng isang lalaki ang kanyang
mga anak na babae na nagkukumpuni). Hindi nila sinabing, “Anong magagawa ko? Hindi ako bihasa. Hindi
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pa ako nakakakita ng dulos sa buhay ko. Ang mga kamay ko ay malalambot at ang mga tisang iyon ay
magaspang. Ako’y manggagawa ng pabango. Naghahalo ako ng mga likido sa aking laboratoryo.  Ano ang
gagawin ko?” Hindi, sinabi nilang, “Ngayon, bilang manggagawa ng pabango, maghahalo ako ng putik sa
andamyo.” O, “Bilang panday-ginto, gagamitin ko ang kasanayan ko sa pagpuputol sa paghuhubog ng mga
bato.” O, “Bilang anak na babae, sasama ako sa Tatay ko at makikisali ako sa gawaing ito.” Isang halimbawa
para sa atin ng buong-pusong pagtatalaga bilang mga
pamilya sa layunin ng Dios.

Pangatlo pansinin mo kasama ko, ang pagpapakasakit ng mga tagapagtayo. Iniwan ng mga mangangalakal
ang kanilang negosyo. Iniwan ng mga magsasaka ang kanilang bukid. Ang tuon ng pag-iisip ay sa
pagpapawalang halaga sa sarili. Hindi mahalaga ang sarili. Iyon ay lalo na sa pagkabanggit ng pintuan ng
dumi, kung babasahin mo ang talatang 14. Lahat ng gawain, syempre, ay mahirap. Subalit ang iba sa kanila
ay tutumbasan ang mahirap na gawain sa pagkaalam na itinatayo nila ang ilang mga katangi-tanging lugar
– mga lugar na kilala – ang lumang pintuan kung saan pumasok si Melquizedek, ang pader ng tipunan ng
tubig ng Shela, ang pader sa kabila ng mga nitso ni David, ang tore ng bahay ng hari. Ngunit mayroong ibang
mga lugar na hindi kilala at mapanghalina. May kailangang magkumpuni ng pader sa pintuan ng dumi – sa
daluyan ng dumi. Nakikinita ko na nang araw na ibinibigay ni Nehemias ang kontrata o itinotoka ang mga
bahagi ng pader na dapat kumpunihin ng bawat pamilya. Sabi niya, “Pintuan ng dumi.” At nabasa natin na
ang lalaking tinatawag na Malkia na anak ni Recab, na pinuno ng distrito ng Bethacquerim – kinumpuni niya
ito, lumapit siya. Iyon ay mabahong trabaho. Inaayawan ito. Kailangan itong gawin para sa ikaluluwalhati ng
Dios. At ginawa niya ito.

Pang-apat, pansinin mo kasama ko ang pagkakaisa ng mga tagapagtayo. Sila ay palagiang nagbabanggit
sa ganitong paraan:  Kasunod nila ay nagtayo…. Ang hindi nalalaman dito ng tao, mula sa karanasan ng
kanyang pang-araw-araw na trabaho, kung paanong ang pagseselos at pansariling ambisyon at inggit ay
magpapabigat, magpapabagal, at makakasira sa kanyang proyekto – kapag ang mga manggagawa ay
nagkasalubong ng tingin sa isa’t isa. Subalit may pagkakaisa sa kalagitnaan ng mga Judiong ito kung saan
ay pinahalagahan nila ang isa’t isa. Minahal nila ang isa’t isa at minahal nila ang layunin.  Pagkatapos,
pansinin ang sigasig ng mga tagapagtayo. Hindi lahat ay abala sa gawaing ito. Mababasa natin sa talatang
5 na ang mga maharlika ng Tekoa ay hindi inilagay ang kanilang mga leeg sa gawain ng Panginoon. Sila ay
mapagmataas, sila ay mayayabang. Sinabi nila, “O, mababa na ito sa aking dangal.” Kaya hindi ito perpekto.
Subalit, gayunman, may mga tagapagtayo na may pambihirang sigasig. Ang mga Tekoita ay binanggit bilang
nagkumpuni hindi lamang ng isang bahagi ng pader, kundi kinumpuni higit pa sa isang bahagi ng pader.
Malinaw na lumapit sila kay Nehemias, at sinabing, “Tapos na kami. Saan pa kami maaaring tumulong? Sino
pa ang maaari naming tulungan? Naka-kota na kami, ngunit may lakas pa kami. Marami pa kaming
magagawa.”

Panghuli, pagkatapos, pansinin mo ang kabaitan ng Dios sa mga tagapagtayo.  Ang iba sa mga manggagawa
ng pader ay may paiba-ibang nakaraan at ang iba sa kanila ay may magulong kasalukuyan. May isang lalaking
tinatawag na Meremot na anak ni Urias, na anak ni Hakoz (t. 4). Ang kanyang lolo ay naalis sa pagka-pari
dahil sa kasalanan ng pag-aasawa ng kakaibang babae. Ang kanyang ama ay napanumbalik na. At ngayon
si Meremot, ang apo, ay kinikilala ang kanyang sarili. Nabasa pa natin ang isang lalaking tinatawag na
Mesulam. Siya ay kasama sa paggawa. Ngunit ang kanyang anak na babae ang nag-asawa sa anak ni Tobias
(at si Tobias ay kaaway). Ang kanyang anak na babae, manugang ni Tobias, ay ibinabalita ang bawat salita
ni Nehemias kay Tobias at sinisikap na itaguyod ang gawain ni Tobias sa pagpapatigil ng pagpapagawa ng
mga pader. Kaya narito ang isang lalaki na ang pamilya ay wala sa kanyang likuran. Ito ay malaking problema
sa kanya. Ngunit nagpatuloy siya sa paggawa. Ang mga kasalanan ng mga ama ay hindi makakapigil sa
pagkilos ng biyaya ng Dios sa kasalukuyan. At ang mga problema at kalungkutan ng kasalukuyan ay hindi
makapag-aalis ng karapatan sa gawain ng Panginoon.
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Ang mga mahahalagang aral sa buhay.

Nagtitiwala ako na sa ating maikling pagbabalik-aral sa gawain ng Panginoon sa pagtatayo ng mga pader,
ikaw ay gumagawa na may higit na  pansariling paglalapat – na ang Banal na Espiritu ay abalang ginagamit
ang Salita. Hindi ka basta na lang nakaupong hindi nag-iisip sa Salita ng Dios, hindi ba? Naririnig mo ang
Salita ng Dios upang gamitin, hindi ba? Nauunawaan mo na ang Nehemias 3 ay hindi lamang talaan ng
nakalipas, kundi ang Kasulatang ito ay ang Salita ng kasalukuyan, palaging Salita ng kasalukuyan.  Huwag
mong sabihing, “O, para na ring nakita ko iyon at nakausap ang mga taong iyon!” Ikaw, anak ng Dios, ay
naroon. Paano ka nagtatayo?

Una sa lahat, ang mga aral ay ang paglimot sa sarili sa harap ng isang damdamin para sa katuparan ng
dakilang gawain ng Dios – ang dakilang gawain ng Dios ay ang layunin ng Kanyang iglesia. Ang ebanghelyo,
ang tipan, ebanghelismo, pagtatayo, pagpapadala ng Salita ng Dios – ang dakilang gawain na dumarating
sa atin, mga anak ng Dios, ay isang bigatin na dapat dumurog sa sarili.

Minamahal, kapag ang mga pangangailangan ng pader ay ipinakita sa iyo, ang mga pangangailangan ng
bayan ng Dios, kung gayon sa loob natin ay dapat manliit “Ako,” at “Akin.” Ang sarili ay dapat manliit sa
presensya ng dakilang gawain ng kaharian ng minamahal na Anak ng Dios.

Pagtanggi sa sarili.  Sabi ni Jesus, “Kung ang sinuman ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang
sarili, at pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin.” Kung ang iyong dangal, kung ang iyong paraan,
kung ang iyong kalooban, kung ang iyong kasiyahan ang pinakamahalagang bagay sa iyo, huwag mong
asahang magagamit ka ng Dios sa anumang mabuting layunin sa pagtatayo ng Kanyang kaharian. Huwag
mong asahang makakasama ka sa anumang tunay na mahalaga. Nais mong maitayo ang iyong pag-aasawa
– kalimutan mo ang iyong sarili. Kailangan mong magkaroon ng dakilang pangitain ng Kordero ng Dios at ng
Kanyang asawa ang iglesia sa dulang ng pakikiisa sa langit.

Gusto mong magtrabaho, kabataan, ngayong taon? Gusto mo, kabataan, na magkaroon ng panahon ng
pakikisama? Huwag kang umupo sa pagtatalo na iniisip kung ano ang dating mo at ano ang iniisip ng ibang
tao sa iyo at ang sinabi mo ay parang hindi matalino. O, pero kailangan mong makita, kung kailangan mong
makibahagi sa espiritual na gawain sa isa’t isa, ang dakila’t kahanga-hangang gawain ng Panginoon. O, upang
ang Banal na Espiritu ay bigyan tayo ng dakilang pangitain sa gawain ng Panginoon.

Pangalawa pansinin mo, ang aral ng pagkakaisa ng mga manggagawa. Ang pagtatayo sa kaharian ni Cristo
ay hindi gaya ng pagtatayo ng tore ng Babel. Iyon ay ang kalituhan ng mga salita doon – nagsasalita ng
lampas, sa magkabila, at tungkol sa isa’t isa – nauuna kaysa iba. Subalit ang pagtatayo ng iglesia ng Dios sa
bawat antas ay dapat ilarawan sa pamamagitan ng pagkakaisa – isang kapayapaan – mula sa pagnanasang
magawa ng isa ang sarili niyang bahagi, hanggang sa paningin ng pagdurugtong ng pader. Ang kalakasan
ng araw ni Nehemias ay pagkakaisa. Sira na sana iyon kung ang mga katayuan ay puno ng sama ng loob,
kapaitan, akusasyon, at paghihinala.

Ang pagkakabaha-bahagi ang pinakamalungkot na kasamaan sa buhay ng iglesia.  Ang pader ay kailangang
mapagdugtong kung kailangan nitong maging pader. Kung hiwalay sa pagkakaisa, walang tagumpay sa
pagtatayo nito. Kadalasan tayo ay abala sa pagtatayo. Tayo ay abala sa pagtatayo ng piraso ng ating pader.
Nais nating itayo ang piraso ng pader na iyon nang makapal at mataas at mas mabuti dahil ang ibang tao
sa iglesia ay hindi kasing-tapat natin. Sasabihin natin, “Ang aking mga anak, ang espiritual kong buhay, ang
iglesia ko sa samahang ito ay tunay na gulugod ng iglesia.” Tumitingin tayo ng mga pairap sa nagtatayong
nagkakaisa sa kapahayagan kasama natin – ang ibang naiiba sa atin. Hindi natin nakikita ang
pangangailangang ang mga pader ay mapagdugtong.
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Anong kabutihan ng isang matibay na bahagi ng pader – mataas at makapal – kung hindi ito nakadugtong
sa ibang bahagi ng pader? Ang diablo ay lumulusot sa mga pagitan ng pader at siya ay tumatawa at itinutulak
ito pababa mula sa loob. Hindi ka liberal kung hinahangad mo ang pagkakaisa ng mga nagtatayo ng iglesia
sa katotohanan ng Dios. Walang iglesia ang maaaring magsarili. Walang iglesia ang maaaring maging
konserbatibo, biblikal, at tapat sa kanyang sarili. Ang mananampalataya ay hindi matibay kung mag-isang
nakatayo. Kabataan, hindi ka matibay kung mag-isa kang nakatayo. Kailangan mong makasama sa iglesia
ng katotohanan.

Pansinin mo kasama ko, ang aral ng kaayusan ng mga nagtatayo. Hindi sila nagsagawa ng walang ingat na
gawa. Mabuti ang kanilang gawa. Hindi iyon walang ingat na gawa ng katekismo. Hindi iyon walang ingat na
gawa sa kanilang espiritual na buhay. Mayroong kaayusan, may pag-iingat sa kanilang gawa. Anong
luwalhating katotohanan! At anong luwalhating bagay ang makasama sa pagtatayo ng kaharian ng Dios. Hindi
sa nais nating magkaroon ng toreng nakapangalan sa atin. Kundi ninanais nating gamitin ng Dios ang ating
mahina at makasalanang pagpapagal upang maisagawa ang maluwalhating layunin ng pagtatayo ng
Jerusalem, Kanyang iglesia. Ninanais nating maging tapat na mga lingkod.

Samakatuwid ang Salita ng Dios ay dumarating sa atin ngayon upang maging abala sa lugar natin sa pader;
abala sa pagtuturo sa ating mga anak sa ating tahanan; abala sa paglilingkod sa ating asawa, inaakay ang
ating mga anak, gumugugol ng panahon sa kanila; abala sa iglesia, tapat bilang matatanda at mga diakono,
tapat bilang mga kasapi ng iglesia; tapat sa Cristianong paaralan; tapat sa trabaho, ginagawa ang lahat ng
inilagay ng Panginoon sa harapan natin, pagiging saksi sa ebanghelyo. Lahat nitong makapangyarihang gawa
– saan ka man inilagay ng Dios, maging sa pintuan ni David o sa pintuan ng dumi; maging sa pintuan ng mga
tupa o sa lumang pintuan; maging isang ina ka man, asawang lalaki o babae, magulang, mananampalataya,
pastor, kabataan, bata, matanda o diakono – sa iglesia, tayo ay nakatayo sa iisang pananampalataya na
kasunod ng iba.  Ako man ay kasunod mo. At ang ating pagpapagal ay hindi walang saysay sa Panginoon.

Pakinggan natin ang pinuno, na si Jesu Cristo, na pumaritong kasama natin: “Halikayo, itayo natin. Itanggi
ang iyong sarili. Tumindig sa pagkakaisa sa katotohanan. Naisin ang kakayahan at karunungan sa Salita ng
Panginoon.” Ang pagtatagumpay ay tiyak. Ang bayan ng Dios ay maitatayo.  Ang Jerusalem, ang siyang
bagong Jerusalem, sa biyaya lamang ng Dios, ay bababa mula sa langit. Halikayo, kung gayon, itayo natin.
At nawa ang Dios mismo ay ibigay sa atin ang isang pag-iisip sa paglilingkod.

____________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka po namin sa Iyong Salita.  At dalangin namin ang pagpapala nito ngayon sa aming
mga puso at sa aming mga kaluluwa.  Dalangin namin na kami ay magkaisa at tumayong nagkakaisa sa
pagpapakumbaba at sa katapatan sa Iyo at sa Iyong maluwalhating layunin, na ang katotohanan ng Iyong
Salita ay maging mataas sa lahat ng bagay na mahalaga sa amin. At sa harap ng katotohanang iyon, tunay
nga kaming magpakumbaba at maging abala sa pagtatayo para sa Iyong karangalan at sa Iyong
kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus aming hinihiling at ipinapanalangin ang mga bagay na ito,  Amen.


