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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Nehemias 1

“Nehemias: Nang Marinig Ko, Ako’y Umiyak at Nanalangin”

ni Rev Carl J Haak

Ngayon ay sisimulan natin ang isang serye sa aklat ng Lumang Tipan sa Biblia na tinatawag na
Nehemias.  Ang paksa ng aklat na ito ng Banal na Kasulatan ay ibinigay sa ikalawang kapitulo, talatang
10.  Doon ay mababasa natin, “Subalit nang mabalitaan ito ni Sanballat na Horonita at ni Tobias na
lingkod na Ammonita, ikinayamot nila nang husto na may isang dumating para  sa kapakanan ng mga
anak ni Israel.”  Ang lalaking si Nehemias ay ipinakilala sa mga pahina ng Banal na Kasulatan bilang
lalaking naghangad ng kapakanan ng bayan ng Dios at iglesia, isang lalaking nakalaan para sa Dios, sa
bayan ng Dios, sa iglesia ng Dios sa lupa, at namuhay na hinahanap ang kanilang kapakanan.
Samakatuwid siya ay ibinigay bilang ating halimbawa, ating pampalakas-loob, at ating paalaala.

Si Nehemias ay bumalik sa Jerusalem sa taong 445 BC at naging bahagi ng pagtatapos ng mga araw ng
Lumang Tipan matapos bumalik ang mga Judio mula sa Pagkabihag sa Babilonia, noong ang
kaluwalhatian ni David at Solomon at ang kapangyarihang-pandaigdig ng mga Judio ay matagal nang
nakalipas, at ang bayang tipan ng Dios ay ibinilang na magkahalong grupo sa Filistia.  Ang bayan ng Dios
ay larawan ng kapaguran, ng kawalan ng pag-asa, at ng maraming  pagpasok ng kasalanan sa gitna nila.

Ang Dios ay ibinabangon ngayon si Nehemias.  Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay “ang Panginoon
ng kaaliwan.”  Siya ang kasangkapan upang itaguyod ang kapakanan ng bayan ng Dios, upang ibalik ang
mga bagay sa kaayusang nagbibigay karangalan sa Dios, upang pangunahan ang bayan ng Dios, at
itatag sila sa pag-asa ni Jesu Cristo.  Si Nehemias ay isang lalaking tinawag ng Dios mula sa palasyo.
Siya ay tagapagdala ng kopa sa hari ng Persia.  Siya ay nasa kalagayan ng karangyaan, kasaganaan,
kilala, at makalupang dingal.  Mayroon siyang mabuting pangalan at siya ay pinagkakatiwalaan.  Sa
kanya ay iniatang ang pasanin ng layunin ng Dios at ng bayan ng Dios.  

Si Nehemias ay hindi propeta, bagama’t sinasabi niya ang salita ng Dios ng tuwiran, matatag, at sa banal
na alab.  Si Nehemias ay hindi pari, bagama’t namuhay siya sa presensya ng Dios, naging matapat sa
iglesia ng Dios, at namuhay sa panalangin.  Si Nehemias ay hindi hari, bagama’t mayroon siyang tapang,
at ginamit siya ng Dios upang bigyang inspirasyon ang Kanyang bayan na gumawa ng mabuti.

Si Nehemias ay hindi kilala sa sanlibutan noong panahon niya.  Ang mga kasabayan niya ay sina
Demosthenes at Plato.  Si Nehemias ay hindi kilala sa tala ng kasaysayan.  Siya ay isang lalaking hindi
kailanman nagsuot ng korona, hindi kailanman sumakop ng bansa, at hindi kailanman nagpalago ng
pilosopiya.  Gayunman, sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, bilang bunga ng tumutubos na biyaya ng
Dios kay Cristo, naglingkod siya sa Dios sa kanyang henerasyon.  Hinanap niya ang mga bagay ng Dios
at ang karangalan ng Dios.  Siya ay dakilang kasangkapan ng Dios para sa ikabubuti ng iglesia.
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Kaya, bakit ko pinili itong aklat ng Nehemias?  Dahil sa isang dahilan:  pagtatalaga.  Iyan ay tunay at
lubos na kailangan – ang espiritual na pagtatalaga sa layunin ng Dios, sa iglesia, sa pangalan ng Dios,
sa bayan ng Dios, sa karangalan ng Dios.  Kinakatawan ni Nehemias ang pagtatalaga sa layunin at
katotohanan at iglesia at bayan ng Dios.   
 
Si Nehemias ay isang Judio ng pagkakalat.  Siya ang tagapagdala ng kopa sa hari ng Persia, Artaxerxes.
Samakatuwid si Nehemias ay tumira sa Susa ang palasyo.  Mayroon siyang kilalang katungkulan.
Mababasa natin sa Nehemias 1:2 na si Hanani, isa sa mga kapatid niya (marahil ay kapatid ni Nehemias
sa laman), ay dumating na kasama ang ilang lalaki mula sa Juda.  Tinanong sila ni Nehemias tungkol sa
mga Judiong nakatakas, na natira sa pagkabihag, at tungkol sa Jerusalem.  Ang ibinigay na sagot ay
nakakapighati.  Mababasa natin, “Sinabi nila sa akin, Ang mga natirang buhay sa lalawigan na nakatakas
sa pagkabihag [at tinutukoy niya doon ang pagkabihag ng bayan ng Dios – ang grupong bumalik sa
Jerusalem] ay nasa isang malubhang kalagayan at kahihiyan.  Ang pader ng Jerusalem ay wasak at ang
mga pintuan nito ay natupok ng apoy” (t. 3).  Ang balita ay malaking kahihiyan ang nasa bayan ng Dios
– kahirapan, pang-aapi, kawalan ng pagkakaisa, at pagkabigong ilagay sa ayos ang mga bagay.  Ang
mga pader ay hindi pa naitayong muli.  Ang mga pintuan ng mga pader ay hindi pa naisabit.  Ang lahat
ay nakakalat sa guho, at ang Jerusalem ay larawan ng kahihiyan at pagkawasak.     

Lahat ng ito ay nagkaroon ng epekto sa kaluluwa ng bayan ng Dios.  At ang balita nito ngayon ay
mayroong napakalakas na epekto kay Nehemias.  Mababasa natin, “Nang marinig ko ang mga salitang
ito, ako’y umupo, umiyak, at tumangis nang ilang araw; at ako’y nagpatuloy sa pag-aayuno at
pananalangin sa harapan ng Dios ng langit” (t. 4).

Ngayon ay isalarawan iyan.  Ang larawan ay hindi ganito:  nagtanong, “kumusta ang mga bagay-bagay
sa lumang bansa kung saan tayo lumaki?  Kumusta ang mga bagay-bagay doon sa iglesia?”  At ang
sagot:  “Ah, hindi talaga mabuti.  Walang pangangaral.  Walang pagdiriwang ng Sabbath.  Pagpaparaya
sa lahat ng uri ng kasamaan.  Ang mga bagay ay nasa espiritual na pinagkagibaan.”  At pagkatapos ang
tugon ay hindi ganito:  “Ah, napakasama.  Ah, sige.  Balik sa buhay ko.  Mayroon akong pagpupulong
ng ika-2:00 sa iskedyul ng kalendaryong royal para sa taon.  Pagkatapos, sa ika-3:30 ay magkakaroon
ng pagdiriwang sa hardin sa halamanang royal.  Pagkatapos, mamayang gabi, magkakaroon kami ng
aking mga kaibigan ng hapunan sa Ilog Tigris malapit sa nakabiting hardin.”  Hindi iyon ang sagot ni
Nehemias.  Ni ang sagot ni Nehemias, nang marinig niya ang nakakagulat na balita sa iglesia ng Dios,
na kanyang kinuha ang balabal ng katuwiran at sinabing, “Ah, ‘yung mga moral na ketongin!  Tatawag
ako sa telepono at makikipag-usap ng apatnapung minuto sa aking kaibigan tungkol sa kalayaan sa
iglesia.”  Hindi, hindi ganoon ang sagot.  

Ang tugon ay nadurog ang lalaki.  Siya ay umiyak.  Siya ay nag-ayuno.  Siya ay nanalangin.  Ang pag-ibig
ng kanyang puso, ang pag-asa ng kanyang buhay, ay nasa matinding pangangailangan.  Kung hindi mo
iniibig ang iglesia, kung hindi mo iniibig ang bayan ng Dios, at pagkatapos ay maririnig mo ang
nakakapighating balita tungkol sa iglesia, alinman sa magkikibit-balikat ka at babalik sa iyong buhay, o
ikaw ay magbabangon at sasabihing, “Nakakahiya sila!”

Tumigil muna tayo.  Si Nehemias ay hindi nagtatanong ng balita bilang isang walang interes na
tagapanuod.  Hindi siya naghahanap ng bali-balita habang nagkakape.  Malalalim na ugat ng pag-ibig
sa iglesia ng Dios at bayan ang inilagay sa kanyang puso sa pamamagitan ng biyaya.

Bakit ang balitang ito ay lubos na nakakapighati kay Nehemias, ang balitang ang Jerusalem ay nasa
pagkagiba at ang mga pader ay hindi pa naitatayo?  Dahil kaya siya ay isang makabayan, isang
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ikalimang-kolumnista sa Persia?   Siya ba ay isang tagapagtaguyod ng pambansang dangal ng Juda?
Ang sagot ay, Hindi.  Ang sagot ay matatagpuan sa kung ano ang kinakatawan ng mga pader ng
Jerusalem at kung ano ang kinakatawan ng napipighating bayan sa Jerusalem.  Ang mga pader ng
Jerusalem ay makahulugan.  Mababasa natin, halimbawa, sa Awit 48:  “Maganda sa kataasan, ang
kagalakan ng buong lupa, ang Bundok ng Zion…libutin ninyo ang Zion…inyong bilangin ang mga tore
niya.  Isaalang-alang ninyong mabuti ang kanyang mga balwarte, inyong pasukin ang kanyang mga
muog” (tt. 2, 12, 13).  O mababasa natin sa Isaias 26, “Sa araw na iyon ay aawitin ang awit na ito sa
lupain ng Juda, Tayo ay may matibay na lunsod; kanyang inilalagay ang kaligtasan bilang mga pader at
tanggulan” (t. 1).  Ang mga pader ay kumakatawan sa kaligtasan ng bayan ng Dios.  Ang mga pader ay
kumakatawan sa nagpaatras sa malupit na pagkamuhi nilang mga nagnanais ng kanilang pagkawasak.
Kinakatawan nila ang kanyang kaayusan.  Ipinahayag nila na ang lahat ay nasa lugar, na sa loob ng mga
pader na ito ang mga tao ay maayos bilang mga banal ng Dios sa lupa, na sila ay inaalagaan.  Ang mga
pader ay kumakatawan sa mga bagay ng kaligtasan, ang mga bagay na binuksan sa kanila ng Dios, ang
kanilang espiritual na depensa.  Ang bayan ng Dios ang mga binigyan ng katotohanan ng salita ng Dios.

Ngayon ang mga pader na iyon ay kumakatawan sa pagkakatatag at paglago ng iglesia ni Jesu Cristo.
Kinakatawan nila ang mga bagay ng kaligtasan.  Kinakatawan nila ang mga bagay na ibinigay ng Dios
upang ipagtanggol tayo mula sa pagpasok ng kasalanan at yaong mga bagay na ibinigay ng Dios upang
itayo ang iglesia sa tunay at banal na pananampalataya.  Kinakatawan nila ang katotohanan ng Salita
ng Dios, lalung-lalo na ang Reformed na katotohanang biblikal na binuod at ipinahayag ng matatapat na
kredo.  Ito ang mga bato, ito ang mga pader ng iglesia.  Kinakatawan nila ang mga tanda ng iglesia:
ang pangangaral ng ebanghelyo, ang pangangasiwa ng mga sakramento, at ang pagsasagawa ng
mapagmahal ng Cristianong disiplina.  Kinakatawan nila ang pakikisama ng mga banal.  Kinakatawan nila
ang pananalangin at pag-aaral ng Biblia at buhay-iglesia.  Kinakatawan nila ang maayos na pamilyang
Cristiano.

Kumusta ang mga pader ng Zion ngayon?  Tumingin ka sa paligid.  Ang mga pader ay giba sa paligid ng
iglesia ng Dios sa Zion.

Naroon ang pagtanggi sa Banal na Kasulatan – pagtanggi sa inspirasyon (pagkasi) sa pamamagitan ng
mga teorya ng ebolusyon sa iglesia.  Naroon ang pag-iwan sa expository preaching.  Sa halip na exposity
preaching mula sa maraming pulpito naroon ang “pasayahin at ngumiting” mensahe.  Naroon ang
“masaya’t mapalakpak” na gawain.  Wala nang paggalang para sa buhay at kaakit-akit na Dios.  Naroon
ang kaunting bilang ng dumadalo.  Naroon ang pag-aalis ng Linggong panggabing gawain.  Naroon ang
pagnanais na dapat ang relihiyon ay nababagay sa akin, at ang pagnanais na makipag-isa sa sanlibutang
ito.   

Paano naman ang ating sarili?  Mayroon ba sa iyong espiritu ng pagka-walang-bahala at paghiwalay
patungkol sa kapakanan ng maluwalhating iglesia ng Dios?  Nakikita ba ng iyong mga anak na ikaw ay
may pasanin sa pag-ibig para sa layunin ng Dios sa lupa?  Mayroon ka bang pagtatalaga?  Mayroon ka
bang pagkahabag sa nangangailangan sa iglesia?  Ano ang gumaganyak na puwersa sa iyong buhay?
Ang mga tisa ba ng katotohanan ng Dios ay nabubuo bilang mga pader sa iyong puso?  O ang mga
katotohanan ba ng Dios ay gaya ng gawaan ng tisa pagkatapos ng pagsabog – ang lahat ay nakakalat
sa paligid?   Walang pagtatayo sa iyong isip. Wala kang pakialam sa mga katotohanan ng Salita ng Dios
maliban, marahil, upang paminsan-minsan ay pumulot ng tisa ng katotohanan ng Dios at ihagis ito sa
iba. 
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Si Nehemias ay nagkaroon ng pasanin.  Siya ay nagkaroon ng pasanin dahil nais niyang ang mga pader
ng katotohanan at kabanalan ay itayo sa palibot ng iglesia ng Dios.  Kaya ito ay nagpaluhod sa kanya.

Sa natitirang bahagi ng unang kapitulo mababasa natin ang maalab na panalangin ni Nehemias.  May
mga bagay na kitang-kita sa panalanging ito.  Ito ay babad sa Kasulatan.  Si Nehemias ay humugot mula
kay Moises at kay Solomon at kay David at kay Daniel at kay Ezra. Ipinapakita niya na ang kanyang
panalangin ay binuo mula sa malapit na kaalaman ng Banal na Kasulatan.  O, gaano kagamit-gamit
ngayon!  Ating unawain na ang panalangin ay hindi dapat paulit-ulit.  Ang wika at ang kaasalan at ang
paggalang ng panalangin ay dapat dumaloy lahat mula sa pagkakilala sa Salita ng Dios.

Ang panalangin ni Nehemias, kung babasahin mo ito, ay matatagpuang masidhi at tapat.  Si Nehemias
ay nakatalaga sa panalangin.  Nagpatuloy siya sa loob ng tatlong buwan, nananalangin sa Dios tungkol
sa pangangailangang ito.

Tingnan natin nang sandali ang ilang sangkap ng kanyang panalangin.

Una sa lahat, sa kanyang panalangin si Nehemias ay umaasa sa Dios (tt. 5, 6).  “Aking sinabi, O
Panginoong Dios ng langit, ang dakila at kasindak-sindak [iyon ay, maringal] na Dios, na nag-iingat ng
tipan at ng tapat na pag-ibig sa mga umiibig sa kanya, at nag-iingat ng kanyang mga utos; makinig ka
sana ngayon at imulat ang iyong mga mata upang makinig sa dalangin ng iyong lingkod.”  Siya ay
nananalangin mula sa isang bagong prinsipyo, ang bagong prinsipyo ng biyaya.  Siya ay nagpakababa
sa harapan ng Dios.  Sa kanya ang Dios ay dakila.  Siya ang Dios ng tipan ng kaawaan.  At sinabi ni
Nehemias, “Ako ay lubos na umaasa sa Iyo.”

Pangalawa, sa kanyang panalangin si Nehemias ay hindi lamang umaasa sa Dios, kundi tumingin din siya
sa Dios sa pagsisisi (tt. 6, 7):  “…aking ipinahahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel, na aming
nagawa laban sa iyo.  Ako at ang aking sambahayan ay nagkasala.  Napakasama ng aming nagawa laban
sa iyo, at hindi namin iningatan ang mga utos, mga tuntunin, o ang mga batas na iyong inutos sa iyong
lingkod na si Moises.”  Hindi siya nagtangkang magdahilan.  Hindi siya nagtangkang ilayo ang kanyang
sarili.  Hindi niya sinabing, “Panginoon, tunay na alam mong ang iba ay may pananagutan sa kalagayan
ng mga gawain ng iglesia.  Wala ako doon.  Hindi ako halos maisasama.  Walang akong sala.”  Hindi,
binalikan niya ang nangyari sa kanyang mga ninuno at naunawaan niya na may isang dahilan lamang
doon:  kasalanan.  Sila ay humiwalay sa buhay na Dios.  At pagkatapos ay ipinahayag niya:  “Ganoon
din ako.  Ako ay kanilang anak.  Sa aking sarili ako ay hindi naiiba.  Ako rin ay makasalanang tumalikod,
na sa kalikasan, ay nagtaksil sa Dios.”  At doon siya ay nagpokus sa kanilang kasalanan ng pagkaligta.
 “Napakasama ng aming nagawa laban sa iyo, at hindi namin iningatan ang mga utos.  Hindi lamang sa
nagawa namin Ikaw ay aming nasaktan, O Dios, kundi sa hindi namin nagawa.  Narito ang aming
pagkabigo.  Ito ang aming pagkukulang.  Ito ang hindi namin nagawa.”

Pagkatapos ang kanyang panalangin ay bumalik sa pagpapasalamat sa Dios, upang palakasin ang
kanyang loob patungkol sa hinaharap.  Sabi niya (t. 8), “Alalahananin mo ang salita na iyong iniutos sa
iyong lingkod na si Moises, na sinasabi, [at pagkatapos ay sinabi niya ang mga pangako ng Dios sa
nagsisising bayan].”

Si Nehemias, nang marinig ang balita sa mga pader ng Jerusalem na nakaguho pa rin at ang espiritual
na pinagkagibaan ng bayan ng Dios, ay lumapit sa Dios sa panalangin ng pag-asa, ng pagsisisi, at ng
pasasalamat sa Dios na magiging tapat sa Kanyang mga pangako.
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Ito ay napakahalaga para sa atin ngayon.  Tumigil tayo sandali at isaalang-alang ang ilang aralin na
maaari nating matutunan.

Una sa lahat, itong aralin.  Narito ang direksyon ng buhay ni Nehemias.  Ano ang pwersang
gumaganyak?  At ano ang pwersang gumaganyak sa iyong buhay?  Ano ang talagang inaalala mo?  Ano
ang gusto mong makitang sumasagana?  Hindi mo kailangang tanungin si Nehemias.  Napakalinaw na
ang iglesia ni Jesu Cristo ay nasa sentro ng kanyang puso.  Ang layunin ng Dios, ang bayan ng Dios, ang
karangalan ng Dios, ang Cristo ng Dios, ang kapakanan ng layunin ng Dios sa lupa, at ang kapakanan
ng mga nagpahayag ng layuning iyon – iyon ang sentro ng buhay ng taong ito.  Ganoon ba sa iyo?  Sa
akin?

Tandaan, si Nehemias, ay tagapagdala ng kopa ng hari.  Ibig sabihin ay naabot niya ang hagdan ng
tagumpay.  Tagapagdala ng kopa ng hari?  Iyon ay kinikilalang karangalan.  Nagsusuot siya ng
magagarang kasuotan.  Kasunod siya sa mga hanay ng prinsipe.  Mayroon siyang impluwensya sa korte.
Sa kasalukuyang katawagan, siya ay may opisina sa ika-92ng palapag ng gusali ng Standard Oil.  Ang
pangalan niya ay nasa pintuan.  Siya ay mukha at pwersang dapat isipin.  Mayroong siyang
buhay-panlipunan na kinaiinggitan ng iba.  May mga kaibigan siyang nasa matataas na pwesto.  Siya ay
lalaking maraming kaloob at kakayahan.  Siya at lalaking may malakas ng katangian.  Siya ay
ipinagmamaneho ng tsuper.  

Subalit ang kanyang puso ay hindi nakatuon sa mga bagay na iyon.  Ang kanyang buhay ay hindi
nakabalot sa mga bagay na mahalaga sa mga tao.  Ang kanyang pagmamahal ay nakatuon sa iba.  Ito
ay sa mga bagay ng Dios at ni Cristo.  Ito ay sa mga bagay ng iglesia at Kanyang bayan.  Ito ay tungo
sa mga bagay na kumikilos sa kanyang puso at buhay.  Iyon ang mahalaga sa kanya.  Sumagana ba ang
Zion?  Pataas ba ang mga pader?  Ang bayan ba ng Dios ay namumuhay sa pagkakaisa, katotohanan,
at kabanalan?   Sa araw ng pamimighati, hindi mo mapapasaya ni Nehemias kung ihahatid mo sa kanya
ang pinakabagong bali-balita o ang presyo ng stock o sabihin sa kanya na ang hinaharap ng langis ay
dumoble.  Ito ay hindi niya magiging kalakasan.  Kundi kailangan mong makipag-usap sa kanya tungkol
sa iglesia at sa mga gawain ng iglesia. 

Kaya, ang tanong ay:  Ano ang direksyon ng iyong buhay?  Ano ang mahalaga sa iyo?  Tahanan,
pananalapi, negosyo, mga bagay, kalayawan, sarili?  O ang bahay ng Dios?  Isinasangkot mo ba ang
iyong sarili sa iglesia?  Pinapasan mo ba ang iyong mga tungkulin?  Pinahahalagahan mo ba ang pagiging
miembro sa isang naniniwala sa Biblia, tunay na iglesia?  Ginagamit mo ba ang iyong mga talento upang
itayo ang mga pader ng pananampalataya at katotohanan?  O ang mga makalupang ambisyon,
kayamanan, at katanyagan ang pwersang gumaganyak sa iyong puso?  O ito ba ay ang mga bagay ni
Jesu Cristo na kumikilos sa iyo?

Kabataan, hayaan mong tanungin kita:  Saan ka patungo?  Sa ano ka gumawa ng pagtatalaga, ang
pagtatalaga ng iyong puso?  Sa iyong sarili, kalayawan, mga bagay, pag-iinom, pakikipagtalik?  Sa
paghahanap ng mga lalaki at babae sa sanlibutan na nakakasabik?  Natatakot ka bang maituring na
makitid ang pag-iisip bilang tagasunod ni Jesu Cristo?  Ikaw ba ay nakakapit sa pisi sa iglesia?  Ihagis
mo ang iyong sarili sa layunin na maluwalhati, ang tanging layunin na mahalaga – ang layunin ng iglesia
ng Dios at katotohanan sa lupa.

Kaya ang pangalawang aral ay ito.  Narito ang natural na pagkakakilanlan sa lalaking ito sa bayan ng
Dios.  Panlahatan ang iniisip ni Nehemias.  O maaari mong ilagay ito sa ganitong paraan:  Pang-tipan
ang iniisip ni Nehemias.  Hindi siya nag-isip ng pansarili.  Ito ang napakahalagang aral na kailangan
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ngayon patungkol sa iglesia ni Jesu Cristo.  Hindi tayo dapat mag-isip ng pansarili.  Sabi ni Nehemias,
“Ako at ang aking sambahayan ay nagkasala.  Pakinggan mo ang dalangin ng iyong mga lingkod.”  

Hindi tayo dapat mag-isip sa ganitong paraan, “Ano ang ginagawa ng mga taong iyon sa iglesia doon?
Ano ang ginagawa ng mga taong iyon bilang matatanda at diakono?  Ano ang ginagawa ng ibang tao?
Ano ang nagawa ng iglesia para sa akin kailan lang?  Ang problema ay ito at ito.  Kung ang mga
problemang iyon ay wala doon, ako ay magiging bahagi nito.”  Hindi ganoon ang inisip ni Nehemias.
Alam niya ang tipan ng pagkakaisa ng bayan ng Dios.  Nang marinig niya ang tungkol sa iglesia, ganito
ang naisip niya:  “Ako ay bahagi ng katawan ni Jesu Cristo.  Kapag ang katawan ay naghihirap, ako ay
maghihirap.  Kapag ang katawan ay nagagalak, ako ay magagalak.”  Tayo ay nabubuhay sa mundo ng
pagka-makasarili:  Ako, ako!  Subalit hindi dapat ganito sa iglesia ni Jesu Cristo.  Hindi Ako.  Hindi Akin!
Kundi ito ay Tayo at ito ay Atin.  Ang mga taong iyon, ang mga matatandang iyon, ang mga diakonong
iyon, ang mga taong iyon sa iglesia ay Tayo.  Dapat tayong magkaisa bilang katawan ng Panginoon sa
katotohanan.  

Panghuli, narito ang Dios na sinampalatayan ni Nehemias.  Ang Dios ni Nehemias, gaya ng iyong nabasa
sa unang kapitulo ng Nehemias, ay hindi Dios na “nais maging”, iyon ay, kung hahayaan mo lamang Siya
na maging Dios.  Ang Dios ni Nehemias ay ang dakila at soberano sa lahat, ang Dios ng langit.  Ang Dios
ni Nehemias ay lubos na maaasahan.  Nag-iingat Siya sa tipan at awa.   Ang Dios ni Nehemias ay ganap
na banal.  Wala Siyang pakikisama sa kasalanan.  Ang Dios ni Nehemias ay mahabagin at maawain
upang ibalik ang Kanyang bayan kahit na hindi sila karapat-dapat doon.  Ang Dios ni Nehemias ay
maluwalhati sa kapangyarihan.  Mayroon Siyang malakas na kamay upang isakatuparan ang Kanyang
kalooban.  Ang Dios ni Nehemias ay malapit sa kanya.  Si Nehemias ay tumayo sa presensya ng Dios.
Naroon ang lihim ng lalaki!  Naroon ang lihim ni Nehemias.  Hindi talaga ito lihim.  Ito ay matatagpuan
sa kanyang Dios.  Si Nehemias ay umibig at namuhay para sa buhay na Dios.   At dahil siya ay umibig
at namuhay para sa buhay na Dios, ang layunin ng Dios ay nagpapanatili sa kanyang pagkatao at sa
kanyang kaluluwa at sa kanyang puso.  Hinanap niya ang mga bagay sa kaharian ng Dios.

Iyan ba ang nagpapanatili sa iyong puso?

________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka po namin sa Iyong Salita.  Pagpalain Mo kami sa aming pagsisimula nitong
serye ng pag-aaral sa aklat ng Nehemias.  Maging malaking pagpapala nawa ito sa amin.  Sa pangalan
ni Jesus kami’y dumadalangin, Amen.


