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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Nehemias 5

“Nehemias: Hindi Ba Marapat Na Kayo’y Lumakad Na May Takot Sa Dios”

ni Rev Carl J Haak

Hindi ba marapat na kayo’y lumakad na may takot sa Dios?  Hayaang ang tanong na iyan ay kumapit sa iyong
kaluluwa ngayon.  Ito ay retorikang tanong.  Alam mo ang sagot.  Syempre iyon ay “Oo.”

Ikaw na tinubos ng dugo ni Jesu Cristo mula sa pinakamalupit na pagkabihag at pang-aalipin ng kasalanan,
hindi ba marapat na ikaw ay lumakad na may paggalang sa Dios?  Ikaw na pinagkalooban upang makabilang
sa maluwalhating layunin at tipan ng Dios at binigyan ng pribilehiyo upang kumatawan sa Kanya at gumawa
sa Kanyang iglesia, hindi ba marapat na lumakad ka na may takot sa Dios?  Ikaw na pinagpakitaan ng Dios
ng awa, kabutihan, at katapatan, at nakatanggap ng pagpapala ng Kanyang tipan ng pakikisama, hindi ba
marapat na ang iyong buhay ay maglarawan ng paggalang sa Dios?  

Hindi ba marapat na ikaw ay lumakad na may takot sa Dios sa iyong kapatid?  Hindi ba marapat na ikaw ay
maging mapagpatawad?  Hindi ba marapat na ikaw ay maging mapagtiis?  Hindi ba marapat na ikaw ay
maging maunawain at mahabagin sa isa’t isa sa pag-aasawa, sa iyong mga kahinaan, sa iyong kapatid na
babae, sa iyong asawa, sa iyong kapatid na lalaki?   “Hindi ba dapat kang mahabag sa iyong kapwa alipin,
kung paanong nahabag ako sa iyo?” 

Minamahal, kung gayon na lamang tayo inibig ng Dios, hindi ba dapat din tayong mag-ibigan sa isa’t isa?
Maging mabait kayo sa isa’t isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa’t isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo
ng Dios kay Cristo.  Hindi ba marapat na kayo’y lumakad na may takot sa Dios, upang maiwasan ang
pag-alipusta ng ating mga kaaway na bansa?  Ano ang sasabihin ng di-sumasampalatayang sanlibutan sa
inyong Dios kung ikaw na nagpapahayag ng Kanyang pangalan at kumakatawan sa Kanyang layunin ay hindi
lumalakad sa bago at banal na buhay?  Ang iyo bang buhay, bilang mananampalataya, ang akin ba, ay
pagkakataon upang ang pangalan ng Dios ay lapastanganin ng di-sumasampalatayang sanlibutan?

Ang Dios ba ay inaalipusta dahil sa kung paano natin itinuturing ang isa’t isa sa iglesia?  Ano ang nasasabi
tungkol sa Dios sa paraan ng iyong pag-iisip sa kapwa mo kaanib sa iglesia, paano ninyo itinuturing ang isa’t
isa?  At paano kayo namumuhay sa loob ng inyong pamilya (mag-asawa) – ano ang nasasabi tungkol sa Dios
sa kung paano kayo magkasamang mamuhay bilang mag-asawa, o bilang isang kongregasyon sa Panginoong
Jesu Cristo?

Ano ang sagot mo?  Ano ang masasabi mo kapag hinarap sa pamamagitan ng Salita ng Dios?

Mayroong tahimik na kombiksyon.  Mababasa natin sa Nehemias 5:8, “Sila’y tumahimik at walang masabing
anuman.”  Mayroong pangako ng pagsisisi (t. 12):  “Isasauli namin ang mga ito at wala kaming hihingin sa
kanila.”  Pagkatapos ay mayroong sumpa ng pagtupad sa pangako (t. 13):  “At ginawa ng taong-bayan ang
ayon sa kanilang ipinangako.”
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Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa aklat ng Nehemias, tayo ngayon ay nasa ikalimang kapitulo na.  Sa
bawat kapitulo si Nehemias na lingkod ng Dios ay nahaharap sa isa pang krisis, isang problemang mas
matindi kaysa sa naunang tiniis.    

Ang krisis ng kapitulo 5, na makabagbag-damdaming binigkas ni Nehemias:  “Hindi ba marapat  na kayo’y
lumakad na may takot sa Dios?”  ay dumating nang ang mga kamay ni Nehemias ay puno at ang kanyang
isip ay saklaw ng malaking paghihirap sa pagtatayo ng mga pader.  Ang kanyang pinggan ay puno.  Hindi
siya halos masisisi kung sinabi niya nang dumating ang isa pang problema sa kanya:  “Punung-puno na ako.
Makikita n’yo sa problemang ito.  Hindi n’yo ba naiintindihan?  Dalawang linggo na nga akong di
nakakapagpalit ng damit.”

Dapat nating malaman na ang Dios ay gumagawa sa ganitong paraan kay Nehemias at sa atin.  Hindi natin
dapat isipin na dahil lamang tayo ay nagtitiis sa isang matinding pagsubok ngayon dapat na tayong
di-maisama ng Dios sa higit pang pagtitiis.

Ang problemang kinaharap ni Nehemias sa kapitulo 5 ay hindi na sana dumating sa malalang panahon, sa
pantaong pananalita.  Nagtitiis siya ng mapait na paninirang-puri, mga banta, at mga plano mula sa kaaway
upang mapahinto ang gawain ng pagtatayo ng mga pader.    At iyon ang panahon, na puno ang kanyang
mga kamay at lubos siyang kasali sa malaking gawain, nang ang taong-bayan, ayon sa talatang 1 ng kapitulo
5, ay lumapit sa kanya.  Lalo na, ang mga asawang babae ay lumapit sa kanya na may malakas na pagtutol,
isang matinding pagtaghoy.  At ang taghoy ay ito:  “Ang mga pamilya namin ay nagugutom.  Hindi kami
makabili ng butil.  Hindi namin maisanla ang mga pag-aari namin para magkaroon ng perang pambili ng mga
pagkain at upang mabayaran ang buwis ng aming mga bukid.  Hindi kami makabayad.  Nais ng mayayaman
naming kapatid ang 12% sa dolyar.  At kinuha nila ang aming mga lupain dahil sa hindi pagbabayad.
Ngayon, bilang kabayaran, nais nilang ibigay namin sa kanila ang aming mga anak na lalaki at babae bilang
mga alipin.  At ilan sa aming mga anak na babae ay naipagbili na.”

Iyon na yata ang pinakaseryosong problema, sa pagkakaalam ni Nehemias.  Mas malala kaysa mga salita ni
Sanballat at mas malala kaysa kapaguran ng mga manggagawa.  Iyon ay banta ng kasalanan sa gitna ng
bayan ng Dios.  Alam ni Nehemias na, kahit maitayo niya ang mga pader ng Jerusalem nang napakataas at
napakakapal at napakatibay, lahat ng iyon ay mawawalan ng saysay kung ang gayong kasalanan ay
palalampasin sa gitna ng bayan ng Dios, kung ang bayan ng Dios ay hindi lumakad na may kahabagan sa isa’t
isa.  Maaaring ang iglesia ay malakas sa kaalamang pangkaisipan, subalit ano ang buhay sa loob ng mga
pader?  Paano itinuturing ng mga banal ang bawat isa?  Paano naman ang mga pag-aasawa?  Paano naman
ang mga pamilya?  Ano ang nangyayari sa loob?  Doon ay ninanais ng diablo na wasakin ang iglesia.  Ito ay
nagiging huwad na harapan para sa kaaway.  Gaya ng isang tindahan sa paligid, marahil sa Chicago, na may
nakalagay na karatula para sa mga gulay at mga bulaklak at ice cream – lamang ay bilang harapan para sa
taong-bayan upang mag-droga at para sa prostitusyon at para sa mga manlolokong nagpapautang.  Ganito
nanaisin ng diablo ang iglesiang orthodox – bilang harapan.  Sa harapan ay may mga karatula ng pagiging
orthodox, subalit sa loob ay ang masasamang gawa ng pagtatraydor, mapagmatigas na pagwawalang-bahala,
masamang pag-iisip, at pagbubulung-bulungan.

Ano ba talaga ang problema?  Nalaman natin ito sa mga talatang 1-5 ng kapitulo 5.  Sa pang-ekonomiya iyon
ay mahirap na panahon.  Mula sa kanilang pagbabalik sa pagkabihag sa Babilonia iyon ay mahirap.  Maraming
pamilya ang hindi pa rin nakakatayo sa sariling mga paa.   Dahil sa kakulangan, o taggutom, iyon ay lalo nang
naging mahirap.  At nang panahon ni Nehemias mahirap makakuha ng mga butil o pagkain.  Walang dudang
hinigpitan ng mga kaaway ang pangangalakal.  Ngunit, tandaan, maraming magsasaka ang iniwan ang
kanilang mga bukirin upang gumawa sa mga pader.  At nais ngayon ni Nehemias na sila ay manatili sa loob
ng Jerusalem upang ipagpatuloy ang paggawa.  Ang kanilang mga asawa at anak ay naiwang mag-isa sa
kanilang tahanan.  May malalaking pamilya.  Ang mga anak na lalaki at babae ay marami.   Mahirap para sa
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pamilyang ito na maglagay ng tinapay sa kanilang mesa, upang pakainin ang mga gutom na bibig, habang
ang kanilang ama ay wala at gumagawa sa mga pader.   Pagkatapos ay naroon pa ang buwis para sa hari,
ang buwis para sa hari ng Persia.  May mga buwis na dapat bayaran.  At ang resulta ay ito:  Upang makabili
ng mga pangangailangan, napilitan silang isanla ang kanilang mga ari-arian (lupain, ubasan, mga bahay)
upang makabili sila ng butil.  Nangutang sila ng pera mula sa mayayamang kapatid na mga Judio.  Ginamit
nila ang kanilang mga ari-arian, kung gayon, bilang garantiya.  At sila ay pinatawan ng interes – kasing-taas
ng 12%.  Nang ang buwis para sa ari-arian ay dapat ng bayaran, at nang ang buwis para sa pamahalaan ng
Persia ay dapat ng bayaran, kailangan nilang mangutang muli.  “Kamily nanghiram ng salapi para sa buwis
ng hari,” sabi nila kay Nehemias.  At nang hindi nila mabayaran ang kanilang kapatiran, sinamsam ng mga
kapatiran ang kanilang lupain at mga ubasan.  At nang hindi pa rin sapat ang halaga ng lupain para
pambayad sa utang, sa gayon ay nakipagpalitan ang kanilang kapatiran sa kanilang mga anak na lalaki at
babae,  upang maging alipin sa kanilang inutangan.  Sinabi nila ito sa ganitong paraan sa talatang 5:
“Ngayon ang aming laman ay gaya rin ng laman ng aming mga kapatid, ang aming mga anak ay gaya ng
kanilang mga anak.”  Gayunman, sila ay napipilitang ipagbili sila sa pagkaalipin sa kanilang sariling mga
kapatid.

Ang reklamo ay ito:  “Nehemias, kami ay nasa kaawaan ng aming mga kapatid.  At sila ay mga walang-puso.
Sila ay malulupit.  Mahal namin ang aming mga anak tulad ng pagmamahal nila sa kanilang mga anak.
Gayunman, kami ay napilitang ipagbili ang lahat ng mayroon kami, maging ang aming mga anak sa
pagkaalipin.” Ito ay nakalulungkot na kamalian.  May matinding pagtangis na nagmumula sa mga babae laban
sa kanilang mga kapatid.  Ang pagsalungat na iyon ay hatid ng nakalulungkot na pagkabigong ibigin ang
kanilang kapatid sa pag-ibig ng Dios, sa pamamagitan ng kakulangan sa kahabagan kay Jesu Cristo.  Ito ay
hatid ng kasakiman at pag-ibig sa sarili at ng pansariling kapakanan at ng kapangyarihan at ng monopolismo
at pangingibabaw.  Lahat ng bagay na ito ay pumaso sa pag-ibig ng Dios sa kanilang puso.  Ito ay sanhi ng
pag-ibig sa makalupang mga bagay na “Ako muna,” na nagresulta sa panloob na pagwawalang-bahala sa
pangangailangan ng isang kapatid na lalaki o babae.  Ginagawang madamot ng materyalismo ang anak ng
Dios.

At ito ay umabot na sa di-maisip na hangganan.  Ang mga anak na lalaki at babae ay kinukuha mula sa mga
bisig ng kanilang ina.  Ang mga panahon ay mahirap.  Ang mga bayarin ay kailangang mabayaran.  Ngayon
ang anak na lalaki at babae ay kailangang ipagbili.  At mayroon pa nito:  “Kailangan naming manghiram ng
salapi para sa buwis ng hari, na ipinataw sa aming mga bukid at aming mga ubasan.”  Kinuha ng mga
nagpautang ang mga titulo.  Kinuha ng mga nagpautang ang ari-arian at sinabi, “Bayaran ninyo ang
nakaraang buwis sa ari-arian.  Utang ninyo iyan, hindi sa akin.”  

Palalampasin na lamang ba natin ito ngayon at sasabihing, “Naku, napaka walang-puso.  Iyon ay talagang
napakalupit.”  Hindi natin maaaring gawin iyon.  Kailangan nating gamitin ang Salita ng Dios sa ating mga
sarili.  Iyon kasi ay ating kalikasan.  Hiwalay sa biyaya, ganoon mismo ang pagturing na gagawin natin sa
bawat isa sa loob ng iglesia at sa ating pag-aasawa at sa tahanan.  Nakikita mo ba iyon?  Pinatatawad mo
ba ang iyong kapatid sa kanyang mga utang?  O nagpapataw ka ng interes sa kanyang utang?    Naging
mapaghiganti ka ba, naghihintay lamang na makaganti?  Gumagawa ba tayo ng mabuti sa isa’t isa, iniisip na
magkakautang sila sa atin at gagawin silang nanghahawakan sa atin?  Pinagtsi-tsismisan ba natin ang isa’t
isa, tinatraydor?  Kinukuha ba natin ang kanilang lupain, kanilang ubasan, ang kanilang lugar sa gitna ng
bayan ng Dios?  Ibinababa ba natin sila sa lugar ng pulubi?  Pinapagalitan mo ba ang iyong mga anak?
Inaapi mo ba sila?  Pinakikitunguhan mo ba sila na may pagkayamot at galit?  Nagpapakita ba tayo ng habag
sa bawat isa, o ang espiritu ba ng panahon, itong espiritu ng materyalismo, itong espiritu ng “Ako,” ay
pinatigas na ang damdamin ng kahabagan sa atin?  “Huwag mong hayaan ang pangangailangan ng isang tao
sa loob ng iglesia o sa iglesia sa buong sanlibutan ay humadlang sa aking oras, sa aking kalayawan.  Hindi
ako magsasakripisyo para sa kanila!”
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Si Nehemias ay humakbang agad upang itama ang kasalanang ito.  Mababasa natin, “Ako’y galit na galit nang
aking marinig ang kanilang daing at ang mga pagtutol na ito.”  Mauunawaan natin iyon!  Si Nehemias ay
abala sa malaking gawain ng layunin ng Dios – pagtatayo ng mga pader ng Zion sa dugo, pawis, at mga luha;
at ganito ang turingan sa isa’t isa ng bayan ng Dios na makikinabang mula sa kanyang pagpapagal?  Sa
gayong kalupitan, sa gayong kawalan ng habag?  Siya ay lubhang di-nasiyahan!

Ngunit pansinin, hindi siya kumilos sa galit na iyon.  Sinupil niya ang kanyang sarili.  Siya ay sumangguni, at
maingat na inihanda ang kanyang sagot.  “Pagkatapos na pag-isipan ito.”  Pinag-isipan niya ito.  Hindi
hinayaang kontrolin ng galit ang kanyang sagot.  Pinag-isipan niya kung ano ang pinakamabuting  paglapit
dito sa nakalulungkot na kalagayan.  Tinatanaw niya ang mga tao bilang nagkakamaling magkakapatid na
kanyang pakikiusapan sa pagtatalong espiritual at nanaisin ang kanilang pagsisisi.  Hindi niya sinabing, “Ang
mga itinakwil na iyon, ang mga bulaang iyon!  Dalhin n’yo sila dito.  Aayusin ko ang mga taong iyon!”  Kundi
pinili niya ang matatag, matibay na paraan.

Tinawag niya sila sa malaking pagtitipon.  Hindi niya pinagpasyahang pangatwiranan ito ng pribado sa bawat
isa.  Napagpasyahan niyang gawin itong pampublikong bagay.  Ayaw niyang gumugol ng maraming oras sa
problema.  Nais niyang masaksihan ng bayan ng Dios lahat ng sasabihin niya at kung ano ang dapat gawin.
Matatag, matibay, hindi masasagot na katwiran kung saan ay ipapakita niya sa kanila ang kanilang kasalanan.

Ang pananalita niya sa kanila ay maibubuod sa tatlong paraan.

Una, nakiusap siya sa pagkakaisang naitatag na sa dugo ni Jesu Cristo.  “Sinabi ko sa kanila.”  Ito ngayon,
ay matapos tipunin ni Nehemias ang taong-bayan at ang mga gumawa ng kasamaan nang sama-sama.
“Sinabi ko sa kanila, Kami, sa abot ng aming makakaya ay aming tinubos ang aming mga kapatid na mga
Judio na ipinagbili sa mga bansa; ngunit inyo pang ipinagbili ang inyong mga kapatid upang sila’y maipagbili
sa amin!”  Ang mga bumabalik na bihag mula sa Babilonia ay ginawa ang kanilang makakaya upang bumili,
upang bilhin ang kalayaan ng kapwa nila Judio na ipinagbili bilang mga alipin.  Nais nila silang maging malaya.
Bakit?  Dahil sila ay mga kapatid nila.  Sinabi ni Nehemias, “Paano ninyong nagagawang apihin ang inyong
mga kapatid sa pamamagitan ng pagiging alipin nila sa inyo, kami na nagsisikap na palayain ang bawat Judio?
At kayo, sa inyong mga gawaing pangkalakalan, ay inaalipin sila?  Itinutulak ninyo silang maging mga alipin
ninyo?”

Sa likod nitong buong punto ng pagtubos, syempre, ay ang larawan ng mahalagang dugo ni Jesu Cristo na
ibubuhos para sa iglesia.  Sa pamamagitan ng dugo ni Jesu Cristo, tayo ay pinatawad at ginawang makabilang
kay Jesu Cristo.  At lahat tayo ay mayroong kalayaang utang na hindi natin mababayaran.  At ngayon, sa
ganoong paraan ba natin ituturing ang isa’t isa?  Maituturing mo ba ng ganoon ang isang bahagi ni Cristo –
ikaw na tinubos ng mahalagang dugo ni Cristo mula sa pagkakautang na hindi mo kayang bayaran?

Ang pangalawa niyang pakiusap ay ito.  “Isauli ninyo sa kanila sa araw ding ito ang kanilang mga bukid, mga
ubasan, mga taniman ng olibo, mga bahay, gayundin ang ika-isandaang bahagi ng salapi, trigo, alak, at langis
na inyong ipinapataw sa kanila.”  Dinadala lamang ni Nehemias ang kautusan sa Lumang Tipan na
kinakailangang hindi sila maaaring magsamantala sa kanilang mahihirap na kapatid, na hindi sila maaaring
magpatong ng tubo, na hindi sila maaaring kumita sa mga utang, na hindi nila maaaring gawin ang isa pang
Judio, na maging alipin, ng sapilitan, at dapat palayain sa pagkakautang sa taon ng pagdiriwang.  “Isauli
ninyo sa kanila ang kanilang mga pag-aari.  Ituring ninyo sila gaya ng pagturing ninyo sa bagay na akin,” sabi
ng Dios.  “Kayo’y tinubos ko.  Ngayon ay dapat ninyo silang ituring kung paanong tinubos ko kayo.”

Panghuli, nakiusap si Nehemias sa patotoong maiiwan sa pangalan ng Dios.  Iyon ang puso nito (t. 9), “Ang
bagay na inyong ginagawa ay hindi mabuti.  Hindi ba marapat na kayo’y lumakad na may takot sa ating Dios,
upang maiwasan ang pag-alipusta ng ating mga kaaway na bansa?”  Lahat ng ating sinasabi at ginagawa sa
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isa’t isa bilang bayan ng Dios ay may kinalaman sa sasabihin tungkol sa ating Dios.  Ang posibleng
pinakamalalang bagay ay ang ating buhay, habang tayo ay namumuhay kasama ng isa’t isa, ay magbibigay
ng pagkakataon  sa mga kaaway ng Dios na alipustahin ang ating Dios.  Sinasabi mong ang iyong Dios ay
maawain?  Sinasabi mong mapagbiyaya ang iyong Dios sa mga hindi karapat-dapat?  Sinasabi mo na ang
iyong Dios ay Dios ng di-maisip na pag-ibig – upang ibigay ang Kanyang Anak tungo sa impiyerno para sa
atin?  Sinasabi mong ang iyong Dios ay may kahabagan sa mabababa at puno ng kabutihang-loob para sa
mga  hikahos?  Sinasamba mo Siya – at ikaw ay malupit, walang awa, salbahe sa iyong  mga kapatid na lalaki
at babae?  Pinagtatawanan mo ang kanilang mga pagkakamali?  Sinasaktan mo sila sa iyong pananalita?
Pinahihirapan mo sila kapag nagsama-sama kayo sa pamamagitan ng pagtsi-tsismis tungkol sa kanila?
Sumasabog ka – hindi ka makapagpatawad?  Nagtatanim ka ng galit?  Wala kang tinatanggap na anuman?
Anong uri ng Dios, kung gayon, ang pinaglilingkuran mo?  Sinasabi mong ang iyong Dios ay mahabagin,
ngunit hindi kami naniniwala sa iyo.  Naniniwala kami na ang iyong Dios ay katulad mo rin – kasing-lupit mo
rin.

Minamahal, ang asal natin sa isa’t isa ay ang ating patotoo sa ating Dios.  Ang ating asal sa isa’t isa ay mas
malakas na pananalita kaysa mga salitang sinasambit ng ating mga bibig.  Makakapagsalita tayo ng mabisang
pananalita sa pag-ibig ni Jesus.  Ngunit sinasabi ng sanlibutan, “Hindi kita marinig.  Ikaw ay tuso sa iyong
mga kaibigan.  Ikaw ay magaspang bilang asawang lalaki.  Ikaw ay magagalitin bilang asawang babae.  Hindi
ka tapat sa iyong negosyo.  Hindi ka dalisay sa iyong mga mata.  Ikaw ay tulad lang namin.”

Lahat ng ginagawa natin sa isa’t isa ay ang ating patotoo sa Dios.  At ang sanlibutan ay laging nagbabantay.
Ang sanlibutan ay maaaring hindi pinag-aaralan ang Biblia.  Ngunit pinag-aaralan ng sanlibutan silang
nag-aangkin sa Biblia.  Isang pag-alipusta sa Dios kapag ang mga anak ng Dios ay hindi lumalakad sa
pag-ibig.

Si Nehemias, gaya ng sinabi ko, ay hinahangad ang kanilang pagsisisi.  Kinilala ng taong-bayan ang kanilang
kasalanan at nangakong magbabayad-pinsala.  “Pagkatapos ay sinabi nila, Isasauli namin ang mga ito at wala
kaming hihingin sa kanila.  Gagawin namin ang ayon sa iyong sinasabi.”  Kaya ang taong-bayan ay dinala,
sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, sa pagsisisi.

Pagkatapos si Nehemias ay gumawa ng isang madulang bagay bilang babala na dapat silang lumakad sa
pagsisisi.  Talatang 13, “Ipinagpag ko rin ang laylayan ng aking damit at sinabi, Ganito nawa pagpagin ng
Dios ang bawat tao mula kanyang bahay at mula sa kanyang gawain na hindi tumupad ng pangakong ito.
Ganito nawa siya maipagpag at mahubaran.”  Ito ay napakahalaga sa mga Judio.  Ito ay isang tanda.  Sa
isang salita, si Nehemias ay tumayo at ipinagpag ang mga butil sa kanyang kandungan.  At sinabi niya, “Kung
paano kong ipinapagpag ang mga butil sa aking kandungan, ay gayon din ipapagpag ng Dios mula sa
Kanyang tipan, mula sa Kanyang bayan, mula sa Kanyang iglesia, ang mga mapagpanggap na hindi
lumalakad sa pagsisisi na makikita sa kahabagan sa kanilang mga kapatid na lalaki at babae.”  

Ang Dios ay nagdala ng pagsisisi.

Tayo ay iniwanan ng isang matalim na halimbawa.  Alam ni Nehemias ang kapangyarihan ng halimbawa.
Inakay niya ang bayan ng Dios mula sa harap.  Siya mismo ay lalaking may habag at paggalang sa Dios at
pagpapakasakit sa sarili.  Samakatuwid, hindi sinalungat ni Nehemias ang lehitimong buwis para sa
pagtataguyod ng tagapamahala, bagay na dati ng ginawa ng mga dating tagapamahala.  Kundi ginamit niya
ito bilang halimbawa.  Sabi niya, “Ako at ang aking mga kapatid ay hindi kumain ng pagkaing  panustos para
sa tagapamahala.”  Bago siya, ang dating kasanayan ay ang bahagi ng pagkain ay kailangang ibigay, ibigay
lamang, sa tagapamahala.  Iyon ay lehitimo.  Iyon ay tama.  Ngunit sinasabi ni Nehemias,  “Hindi, hindi ako.
Hindi ko kailangan iyon.  Hindi ko sasamsamin ang mga baka at butil mula sa inyo.  Hindi ko gagawin iyon.”
Bakit?  Sabi niya, “dahil sa mabigat na pasanin ng paggawa na nasa taong bayan.”  Binayaran niya ang sarili
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niyang pangangalaga at sa gawain ng kanyang bahay-tagapamahala.  Kapag tumigil sa kanyang bahay bilang
tagapamahala, ang mga  dumadalaw na taong dakila papunta sa Susa, siya ang sumasagot sa gastusin.  Hindi
niya binubuwisan ang taong-bayan upang bayaran ito.  Ang halimbawang ibinigay niya ay ang sarili niyang
buhay ng pagsasakripisyo – isang halimbawa ng kamalayan sa mga pangangailangan ng bayan ng Dios.

Pagkatapos ay nagtapos siya sa mga salitang ito:  “O aking Dios, alalahanin mo para sa aking ikabubuti, ang
lahat ng aking ginawa para sa bayang ito.”  Hindi niya ito ginawa para purihin ng mga tao.  Sabi niya, “Kung
malimutan ako ng tao, hindi iyon mahalaga.  Hindi ko ito ginagawa para kilalanin ng mga tao.  Kundi hayaang
alalahanin ako ng Dios.  Hayaang ang aking Dios ay malugod sa akin.  Hayaang sabihin ng aking Dios,
‘Magaling, mabuti at tapat na alipin.’”  Kaya siya ay nagpagal upang itaguyod ang mabuting layunin ng bayan
ng Dios sa pagsasakripisyo ng sarili.  At siya mismo ay namuhay bilang isang halimbawang dapat sundan.

Ngayon ay bumalik tayo sa simula.  Hindi ba marapat na kayo’y lumakad na may takot sa Dios?  Hindi ba
marapat na tayo, na nakatanggap ng mapagbiyayang kapatawaran ng Dios, ng kabuuan ng Kanyang tipan
ng pagpapala, hindi ba marapat na hanapin natin ang mabuting ikatitibay ng ating mga kapatid?

Ang sagot ay:  Oo, syempre!  Kung gayon, gawin natin iyon.  Isulong natin ang layunin ng Dios.  Ipakita natin
ang awa at habag sa mga naghihikahos.  Ipatotoo natin ang kaluwalhatian ng ating Dios.  Ipakita natin iyon
sa pamamagitan ng pagpapakita ng awa at habag at pagtitiyaga at pagpapatawad sa isa’t isa.  Gawin natin
iyon dahil gayon na lamang tayo inibig ng Dios.

_______________________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, muli ay pinasasalamatan Ka po namin dahil sa Iyong Salita at hinihiling na nawa ito ay maging
tanglaw sa aming daraanan sa linggong ito.  Pagpalain Mo ang pag-aaral sa Nehemias at ibalik kaming muli
sa susunod na linggo sa isa pang bahagi ng kahanga-hangang aklat na ito.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


