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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Nehemias 9:32-38

“Nehemias: Huwag Mong Ituring Na Munting Bagay Ang Hirap Namin”

ni Rev Carl J Haak

Bumalik tayong muli ngayon sa ating serye sa aklat ng Nehemias.  Tayo ay nasa ikasiyam na kapitulo na
ng kahanga-hangang aklat na ito.  Ibabaling ang ating pansin, ngayon, sa mga talatang 32-38, na
humihingi ng pagpapala ng Dios. 

Alalahaning kasama ko na noong nakaraang linggo ay tiningnan natin ang mga unang talata ng ikasiyam
na kapitulo at nakita na ang bayan ng Dios sa panahon ni Nehemias ay nag-ukol ng panahon sa
pinakamahalagang gawain ng buhay – kongregasyong pagsamba.

Nasaksihan natin sa aklat na ito na nagkaroon ng espiritual na pagbabagong-sigla sa gitna ng bayan ng
Dios, sa inspirasyon ng pamumuno ni Nehemias, ang lalaking may puso para sa layunin ng Dios sa lupa
at nagbalik upang itayo ang mga pader ng Jerusalem at upang isaayos ang mga bagay na kulang.

Hinikayat ni Nehemias ang taong-bayan na maging abala sa mga bagay ng Dios.  Ang Banal na Espiritu
pagkatapos ay pinukaw ang bagong sigasig para sa Dios at Kanyang Salita sa puso ng bayan ng Dios.
Iyon ay tunay na tunay.  Kung ikaw ay abala sa iyong sarili buong linggo at sa sanlibutang ito at sa iyong
sariling kasiyahan at mga pag-aari, maliit lamang ang magiging interes mo sa mga espiritual na bagay sa
araw ng Linggo.  Ngunit ang bayan ng Dios ay itinuon ang kanilang buhay sa Salita ng Dios at sa kanilang
pagkatawag sa harapan ng Dios.  At iyon ang nag-akay sa kanila sa masigasig na pagsamba.

Sa kanilang pagsamba sila ay sumailalim sa liwanag ng kabutihan ng Dios sa kanila, ang kabutihan ng Dios
sa Kanyang sarili, ang kabutihan ng Dios sa nilikha at probidensya, at, lalo na, ang kabutihan ng Dios sa
Kanyang tapat na gawa para sa iglesia.  Sa ilalim ng ilaw ng X-ray ng kabutihan ng Dios, nakita nila ang
kanilang mga sarili bilang makasalanan – mayabang at mapanghimagsik.  At ito ang nagdala sa kanila sa
kaningningan ng kaawan ng Dios – ang Kanyang awa kay Cristo ay nahayag sa kanila na pinagkumbaba
ng kanilang mga kasalanan.

At lahat ng mga bagay na ito ay sinisikap nating gamitin sa ating sarili nang pag-aralan natin ang salitang
iyon noong nakaraang linggo.

Ngayon, sa talatang 32 ng Nehemias 9, dumating tayo sa isang mahalagang pagbabago, mula sa
pagbubulay sa nakaraan patungo sa pagninilay ng kasalukuyan.  Ang eksena ay nabago nang ang bayan
ng Dios na nagtipon sa pagsamba ay hindi na nakatuon sa hamak na nakaraan, kundi sa nakakapighating
kasalukuyan.  Mula sa hapdi ng puso ng mga nagdaang taon sila ay tumungo sa kahirapan ng sarili nilang
panahon.  Sila ay nagsasalita ngayon sa Dios, sa pagsamba, ng mga kaguluhan na dumating sa kanila.
Sinabi nila sa Kanya na sila ay nasa malaking kapighatian.  Nagbago sila mula sa pagsambit ng mga
pagdurusa at kasalanan ng nakalipas tungo sa katotohanan ng sarili nilang kalagayan:  “Kami, O
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Panginoon, ay nagtipun-tipon sa Iyong harapan.  Kami ang Iyong iglesia.  Kailangan namin ng Iyong
kaawaan at ng Iyong biyaya para sa aming kasalukuyang kahirapan at mga pagsubok.”  

Ang talatang 32 sa Nehemias 9 ay ang tanging kahilingan na matatagpuan sa buong panalangin na dinala
nila sa Dios.  Ang tanging hiniling nila sa Dios ay:  “Huwag Mong ituring na munting bagay sa harapan Mo
ang hirap na dumating sa amin.”  May isang bagay na nasa kanilang puso:  Nais nilang makatiyak na ang
Dios ay nahabag, na nakita sila ng Dios, na naisip sila ng Dios, na hindi sila hinamak ng Dios, na ang Dios
ay may habag sa kanila.

Naisip ko ang nabasa natin sa Awit 40:17:  “Dahil sa ako’y nahihirapan at nangangailangan, alalahanin
nawa ako ng Panginoon.  Ikaw ang aking saklolo at aking Tagapagligtas; huwag kang magtagal , O aking
Dios.”  Ito ba ang panalangin mo ngayon?  Ito ba ang iyong panalangin sa inyong pagtitipun-tipon sa
pagsamba sa Panginoon sa araw na ito?  Ang iyo bang isang malaking pangangailangan ay ito:  “Na
titiyakin sa akin ng Panginoon na iniisip Niya ako, na nakikita Niya ako sa kahabagan ng Kanyang mahal
na Anak.  Kung alam ko iyan, kung gayon ang lahat ay mabuti.”  Iyon ba ay totoo sa iyo? 

Tila ang panalangin ay medyo kakaiba.  Idinadalangin nila sa Dios ngayon, “Huwag Mong ituring na
munting bagay sa harapan Mo ang hirap na dumating sa amin.  Sa aming mga hari, mga pinuno, mga pari,
mga propeta, mga ninuno, at sa iyong buong bayan – huwag mong ituring na munting bagay ito sa Iyo.
Panginoon, huwag mong ituring ang aming mga problema at kaguluhan na tila hindi mahalaga, na
magmukhang walang tunay na halaga sa Iyo, na maliit na bagay lamang talaga, sa mas malawak na sakop
ng mga bagay.   Huwag mong hayaang magmukha itong maliit na bagay sa adyenda kumpara sa ilan sa
mga bagay na nasa harapan Mo, O Panginoon.”

Ngayon iyon ay masasabi kong kakaiba, dahil sinasabi ng Biblia na iniibig tayo ng Dios, iniibig ang iglesia,
at ang iglesia ang paborito ng Kanyang mata.  Sinasabi Niya sa kanila, “Ikaw lamang ang Aking inibig.”
Hindi ba totoo na ipinapahayag natin na ang buong walang hanggang pasya ng Dios ay nakasentro sa
Kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatiang ihahayag Niya sa iglesia ni Jesu Cristo?  Hindi ba ang puso
ng Dios ay laging puno ng mga pangangailangan, ng mga alalahanin, ng Kanyang mga anak, gaya ng ama
sa kanyang mga anak?  Hindi ba’t Siya ang perpektong Ama?

Oo, iyon ay totoo; iyon ay ganap na totoo.  Ngunit ang panalangin na ginagawa nila gayunman ay
nauunawaan mula sa ating pananaw.  Kapag ikaw ay mababa, kapag ikaw ay dumadaing sa ilalim ng iyong
kasalanan at ng iyong kaliitan at iyong kahinaan, at lalo na kung ikaw ay sumailalim sa bigat ng pagsubok
sa mahabang panahon at ikaw ay lubos na pinagkumbaba ng Dios, natutukso kang magtanong, “May
pakialam ba talaga ang Dios?  Ang mga kaguluhan ko, ang mga kaabahan ng aking puso, mahalaga ba
sila sa Kanya?”  Lalo na kapag ang kahihiyan nito ay dumating sa iyo, sasabihin mo tungkol sa iyong
kasalanan, “Tiyak na napakasama nito, nakakahiya, na ayaw na ng Dios na magkaroon ng interes sa akin.”

Kapag ikaw ay pinagkumbaba, kapag ikaw ay dinala upang makita ang kahihiyan ng sarili mong kalagayan,
at kapag ikaw ay sumailalim sa mahabang panahon ng pagsubok, ikaw ay natutuksong maniwala na ang
iyong kalagayan at iyong mga pasanin ay, marahil, hindi malaking alalahanin sa Dios.

Ang taong-bayan sa panahon ni Nehemias ay nasa kaguluhan.  Sila ay bagsak at nasa malaking
kapighatian.  Sila ay nagdadalamhati, dalamhati na sumimot sa lahat ng galak at nagbigay sa kanila ng
naghihinagpis na puso.  Ngayon ay pansinin iyan.  Ang mga nananalangin ay iyong mga naging abala sa
gawain ng Panginoon – sa pagtatayo ng mga pader.  Naramdaman nila ang kapangyarihan ng biyaya
upang sama-sama silang tipunin sa ilalim ng Salita ng Dios sa pagsamba.  Sila ang mga nasa loob ng
iglesia.
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Itatanong natin, ano ang problema, kung ganon?  Hindi ba ang mga bagay ay mas mabuti sa ilalim ni
Nehemias kaysa dati?  Bakit sila lubhang nabibigatan tungkol sa problema samantalang ang mga bagay
ay mukhang masaya na ngayon?

Ilang mga bagay.  Una sa lahat, nakita nilang marami ang kanilang mga problema.  Pakiramdam nila sila
ay nadadaig ng mga problema.  Para sa kanila tila ang mga problema ay sunud-sunod.  “Huwag mong
ituring na munting bagay ang mga hirap,” sabi nila.

Pangalawa, itong mga problema na idinadaing nila sa Dios ay matagal na.  Sabi nila, ito ay mula pa sa
panahon ng mga hari ng Asiria hanggang sa araw na ito – 250 taon!  Sabi nila, pangatlo, na ang mga
problemang ito ay nakakaapekto sa kanilang lahat – lahat ng uri, lahat ng lugar ng gawain – aming mga
hari, mga pinuno, mga pari, mga propeta, mga ninuno, sa Iyong buong bayan.  Ang bayan ng Dios ay isa.
Tayo ay pinagsama-sama sa pag-ibig ng Dios.  At lahat nitong mga problema ay magkakasamang
dumarating sa atin, bilang isang katawan. 

At panghuli, sinabi nila sa Dios, “Ang mga problemang ito ay nakaapekto na sa aming pang-araw-araw na
buhay.”  Ito ay bagay na kailangan nilang pakitunguhan bawat sandali ng paggising.  Ito ay nasa kanilang
puso.  Ito ay nakakapagod sa kanila.  Sabi nila sa Dios, “Ang kanyang mayamang bunga ay napupunta
sa mga hari na iyong inilagay sa amin.  May kapangyarihan din sila sa amin.  Kami ay nasa ilalim ng
kanilang kapangyarihan.”

Lahat ng mga bagay na ito ay mababakas sa isang bagay:  kanilang kasalanan.  Sinasabi nila sa Dios ang
kanilang problema, na dapat din nating gawin.  Ngunit hindi sa paraan na sila ay walang pahiwatig kung
bakit dumating sa kanila ang problema.  Alam nila at ipinapahayag na ang ugat at pinagmumulan ng
kanilang problema ay ang kanilang kasalanan (t. 33:  ngunit kumilos kaming may kasamaan; t. 37:  dahil
sa aming mga kasalanan).

Ang espiritual na kakayahan ay ibinigay sa mga taong ito.  Hindi sila tumayo sa paligid na nakaharap sa
kanilang mga problema, nagkakamot ng kanilang ulo, nagtataka kung saan nagkamali.  Hindi sila lumabas
sa pintuan sa likod at sumigaw sa gabi laban sa lahat nilang kapighatian at problema at sinipa ang unang
bagay sa kanilang daraanan.  Alam nila ang pinagmumulan ng kanilang problema ay pansariling kasalanan.

Hindi ko alam ang eksaktong pighati ng iyong puso ngayon, ikaw man ay nagugulumihanan, maging ang
mga kahirapan sa harap mo ay matagal na, na nakakaapekto sa iyong relasyon, sa iyong pag-aasawa, sa
iyong pamilya, sa iyong araw-araw na buhay.   Maaaring sumailalim ka na sa pagpalo ng Dios.  Subalit
hindi mo dapat ihiwalay ang pighati ng iyong puso ng napakalayo sa sarili mong kasalanan.  At pagkatapos
ay kailangan mong pumunta sa krus para sa kahanga-hangang paglilinis at sa kapangyarihan ng biyaya
ng Dios.

May dalawang katotohanan tungkol sa mga kasalanang kanilang ginawa na ngayon ay nakalulungkot sa
kanila.  Ipinapakita ng mga sitas, una sa lahat, na ang kasalanang ginawa nila ay naging makapangyarihan
sa kanila.  Ang kasalanan na papayagan at mang-aalipin sa atin – ang kasalanan na nais nating
makipagkasundo, ang kasalanan na nais nating kunin sa ating buhay sa ilang tiyak na kasunduan at tiyak
na panahon.  Masasabi nating ang kasalanan ay may kapangyarihang mang-alipin.  Sabi nila, “Kami ay
mga alipin ng iba.”  Ganito ang nangyari.  Ang kalayaan ng isang malayang buhay bilang isang bansa ay
inalis sa kanila at ngayon sila ay nagbabayad ng buwis, at lahat ng pinakamagaling ay napupunta sa hari
ng Persia.  Ang pagkaalipin ay nakayayamot, ito ay mahirap tanggapin.  “May kapangyarihan sila sa aming
mga katawan,” sabi nila (t. 37).
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Ngayon hayaan nating ang Salita ng Dios ay bigyan tayo ng babala sa araw na ito.  Kabataang lalaki,
kabataang babae, tayong lahat!  Kalugin ka nawa nito.  Kasalanan ng kahalayan, kasalanan ng
pagka-inggit, kasalanan ng kawalang-kabuluhan, kasalanan ng paglalasing, kasalanan ng sekswal na
karumihan, kasalanan ng panunumpa, kasalanan ng pagmumura – lahat ng mga kasalanang ito ay
nang-aalipin.  Tinatawag natin itong adiksyon.  Ang adiksyon ay espiritual na kautusan sa pagkilos.  Ang
katotohanan ng kasalanan na pinapayagan ay may kapangyarihang humawak.  Mayroong pang-aalipin
ngayon.

Nakakabasa tayo ng mga kabataang babae at lalaki sa Malayong Silangan (at sa ating bansa din) na
inaalipin at ginagamit sa hindi masabing pag-aabuso. Kalakalang-alipin sa kahalayan.  Lahat ng kasalanan
ay sa ganoon – kahalayan, droga, inumin, inggit, tsismis, pagseselos, pagmumura, pornograpiya.   Sila
ang mga kasalanang may kapangyarihan sa ating katawan.  At, o, ang pagdurusang dumarating sa ating
buhay.  Mayroong kalayaan para sa ating mga katawan sa ilalim ng Haring Jesu Cristo, ngunit wala
saanman.  

At, pangalawa, nakita nila na ang kanilang kasalanan ay nagbunga sa pagbibigay nila ng kakanyahan sa
iba.  Nakita nila na nagpapagal lamang sila para sa ikauunlad ng hari ng Persia sa kanila.  Sabi nila, “Ang
lupain na iyong ibinigay sa aming mga ninuno upang tamasahin ang bunga niyon, ang kanyang mayamang
bunga ay napupunta sa mga hari na iyong inilagay sa amin.”

Kapag ibinigay natin ang ating buhay sa daan ng kasalanan, maaaring tayong gumawa at gumawa at
gumawa at wala tayong maipapakita.  Ito ay nawala.  Nasaan iyon?  Napunta ba ito sa iglesia?  Hindi.
Napunta ba ito sa suporta sa pamilya?  Hindi.  Napunta ba ito sa mga kawanggawa?  Hindi.  Saan ito
napunta?  Ito ay ginasta para sa mga Panginoon ng kalayawan.  Ito ay ginasta sa pagsusugal, o sa droga.

Saan napupunta ang iyong pera?  Kanino ka naglilingkod?  Kapag naglingkod ka sa kasalanan, naroon ang
iyong pera.  Saan ito napupunta?  Mas maraming CD?  Mayroon kang utang sa kolehiyo na kailangan
mong bayaran.  Hindi mo ito mabayaran – bakit?  Ginagasta mo ba ang pera mo sa mga hari ng
sanlibutan, sa uso, inuman kapag Biyernes ng gabi?  Ibinibigay mo ba ang iyong kakanyahan sa iba – hindi
lang pera ngayon, kundi ang iyong kakanyahan – ang iyong lakas, ang iyong talento, ang iyong oras?
Naglilingkod ka ba sa Hari, ang Panginoong Jesus, na nagpupunong muli at nagpapala, o naglilingkod ka
ba sa mga panginoon ng alipin ng kasalanan?

Iyon ay sa ilalim nito, nang ipakita sa kanila ang mga bagay na ito sa sarili nilang mga buhay, at tila sila
ay nakikipaglaban sa mga epekto ng lahat nang ito sa kanilang buhay na sila ay dumaing bilang nagsisising
bayan ng Dios:  “Huwag mong ituring na munting bagay sa harapan Mo ang hirap na dumating sa amin.”
Iyon ay taos-pusong pagdaing.  “Panginoon, kahihiyan at sala man ang magtakip sa aming mga mukha,
at bagaman, tunay, na wala kaming karapatang magsabi ng anuman sa Iyong harapan, gayunman, O
Panginoon, alalahanin mo kami.  Bigyan mo kami ng katiyakan na ang Iyong mata ay nasa amin sa awa
at habag habang kami ay pinagkukumbaba sa Iyong harapan.”  Hindi ito isang panalangin kung saan sila
ay nakatayong ilag at sinasabing, “Panginoon, dapat mo ng tulungan ang tao sa banda roon… ang lalaki
sa bandang iyon.  Kailangan nila ng maraming tulong, Panginoon.  Lahat ay maayos dito, Panginoon.
Ngunit kailangan mo silang tulungan sa banda roon.”  Hindi, iyon ay panalangin na pangunahing nagtutuon
ng pag-iisip sa ating mga sarili – isang taos-pusong panalangin.  Ang panalangin ng alibughang anak.
“Titindig ako at pupunta sa aking ama at sasabihing, ‘Nagkasala ako at hindi na ako karapat-dapat na
tawaging anak mo.  Gawin mo akong upahang lingkod.’”

Ang agad na pakiusap ay ito:  “Hinihiling namin sa Dios na bigyang-pansin ang aming mga problema, at
kami ay bigyang-katiyakan na Siya ay ganap na may kamalayan sa Kanyang kaawaan, na ang Kanyang
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puso ng kaawaan ay nasa Kanyang mga anak na pinababa at nalalaman ang kalungkutang dala ng sarili
nilang mga kasalanan.”  Iyon ay hindi panalanging nakaugat sa di-pagsisisi.  Hindi iyon panalangin na
nagsasabing, “Panginoon, alisin Mo ang mga problemang ito.  Panginoon, bakit kailangang mangyari ito
sa amin?  Sa kabila ng lahat, hindi mo ba maaaring ayusin ang mga problema naming ito.  Ikinalulungkot
namin.  Ayusin mo na lamang ito ngayon.”  Hindi, iyon ay pagkilala na sila ay may problema sa ilalim ng
matuwid na hatol ng Dios.  Naunawaan nila iyon.  Hindi sila naghahanap ng pagkakamali  sa mga paraan
ng Dios.  Kundi sila ay humihiling, bilang nagsisising mga anak ng Dios, “Panginoon, sa gitna ng mga
problemang ito, kailangan namin ang isang bagay.  Ang kailangan namin ay bigyang-katiyakan na Ikaw
ay tumitingin sa amin sa Iyong kaawaan.  Huwag mong ituring na munting bagay sa harapan Mo ang hirap
namin.”

Hinihiling nila ang habag ng Dios.  “Panginoon, unawaain Mo kung ano ang nararamdaman namin.
Panginoon, inilalagak namin ang aming sarili sa Iyong kamangha-manghang kahabagan, ang pang-unawa
ng Iyong pusong ganap.”  Bagaman ang Panginoon ay mataas, gayunman Siya ay may paggalang sa
mababa.  “Sa lahat ng aming kapighatian, O Panginoon, mapighati Kang kasama namin.  Hayaang iligtas
kami ng anghel ng Iyong presensya.  Sa iyong pag-ibig at awa  ay tubusin kami at pagtiisan at pasanin
kami sa ilalim ng mga kahirapang ito.”  Iyon ang kanilang panalangin.

Ang mga problema ng mga anak ng Dios ay hindi maliit sa Panginoon.  Iyan ang Salita ng Dios ngayon.
At anong kahanga-hangang Salita ng Dios iyon.  Iyon ay tunay patungkol sa bawat problema at bawat
kahirapan na ipinadadala ng Panginoon sa Kanyang kalooban at paraan sa iyong buhay. 

Ang kamatayan ng iyong 13 buwang gulang na anak.  Ang kamatayan ng iyong minamahal na kabataan.
Ang buhay at kislap ng iyong puso.  Ang mga problemang ito ay hindi tila maliit sa Panginoon.  Alam ng
Dios ang ating mga problema.  Nararamdaman ng Dios.  Nauunawaan ng Dios.  Hindi ito maliit sa Kanya.
Alam Niya kung ano ang nasa likod ng mga luhang iyon.  Alam Niya kung anong nasa iyong puso na hindi
maipahayag ng mga salita.  Alam Niya ang problema at ang pighati na magtataboy sa iyo mula sa
samahan ng mga lalaki at babae upang  iiyak ito sa harapan ng Panginoon.  Ang iyong pighati ay hindi
maliit sa Kanya.  

Mga anak, maaaring hindi na maunawaan ng inyong Nanay at Tatay kung anong pakiramdam ng maging
isang kabataan at ang mga kahirapang kinakaharap ninyo.   Subalit nalalaman ng Panginoon.  Mga
kabataan, maaari ninyong sabihin, “Hindi ko iniisip na marami sa iglesia ang tunay na makakaunawa sa
kinalalagyan namin.”  Alam ng Panginoon.  Sinasabi mo, bilang anak ng Dios, “Ngunit ang aking paraan
at karanasan ay hindi katulad ng sa iba.  Sasabihin ko sa iyo, subalit hindi mo talaga mauunawaan ang
puso ng aking buhay.”  Ngunit alam ng Dios.  Dinadala ito ng dakilang puso ng Dios.  Lahat ng ating
problema at lahat ng ating pighati – hindi ito maliit sa Kanya.  

Ang panalangin ay:  “O Panginoon, sa aming pagtayo bilang nagsisising makasalanan sa Iyong harapan,
kami nawa ay bigyang-katiyakan na kami ay tinatanaw sa Iyong kahabagan.  Kami nawa ay
bigyang-katiyakan na, sa gitna ng aming mga problema, Ikaw ang Dios ng kaawaan at kahabagan, na
hindi lumilimot sa amin, kundi ginagawa ang Iyong mabuti at soberanong paraan.”  Iyon ang panalangin.

Narito ang dahilan kung bakit alam natin na tinatanaw tayo ng Dios sa Kanyang kahabagan sa lahat ng
oras.  Ito ay ibinigay sa talatang 32:  “Kaya’t ngayon, aming Dios, ang dakila, makapangyarihan, at
kasindak-sindak [iyon ay, ang kahanga-hanga] na Dios, na nag-iingat ng tipan at ng tapat na pag-ibig.”
Ang Dios ay nag-iingat ng tipan at tapat na pag-ibig.  Ang Dios ay nag-iingat ng tipan.  Ang tipan ng Dios
ay ang Kanyang kalooban na Siya ay nakatali sa Kanyang bayan sa pag-ibig, na ipapakita Niya sa kanila
ang mga dakilang bagay tungkol sa Kanyang sarili, na ilalapit Niya sila sa Kanya, at gagamitin Niya ang
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lahat bilang pamamaraan upang magsilbi sa Kanyang mga layunin upang maluwalhati ang Kanyang sarili
sa atin at upang gawin tayong mga kaibigan Niya at mga lingkod.  Ang kaawaan ng Dios ay ang Kanyang
kahabagan sa mga kaaba-aba at ang Kanyang pagnanais na gawan sila ng mabuti, upang ibigay ang
pinakamabuti para sa pinakamasama, upang itaas ang pinakamababa sa pinakamataas, upang payamanin
ang mga pulubi.  Ang Dios ay nag-iingat ng tipan at kaawaan.

At iyon ay nangangahulugan ng higit pa sa kaya nating maunawaan.  Ito ay hindi lamang ang Dios ay
nagtitiyaga doon, na naghihintay lang Siya doon dahil sinabi Niyang gagawin Niya.  Oo, Siya ay tapat.
Ngunit na ang Dios ay nag-iingat ng tipan ay nangangahulugang ang Kanyang puso ay hindi nagbabago,
ang pag-ibig Niya ay hindi tumatanda, ang Kanyang damdamin ay hindi nalalanta, ang Kanyang kahabagan
ay hindi natatapos.  Sapagkat Siya ang Dios na nag-iingat ng tipan, ang lahat na problema ng ating puso
ay mapapasa harapan Niya, at agad Niyang ipapadala ang kaawaan at biyaya sa oras ng pangangailangan.
Sapagkat nag-iingat Siya ng tipan, hindi Niya kailanman hahamakin ang ating dalamhati, hindi Niya
kailanman hahamakin ang ating mga paghihirap at mga pighati.  Palagi, palagi, palagi Siyang nagmamahal
sa atin.

Gusto mo ng katibayan?  Tumingin ka sa krus sa Golgota.  Nag-iingat Siya ng tipan at kaawaan sa
pamamagitan ng pagpapagaling sa lahat nating mga karamdaman, sa pamamagitan ng pagdadala ng lahat
nating kalungkutan, sa pamamagitan ng pagkakamit para sa atin ng kapatawaran sa kasalanan sa paraan
ng pagbibigay ng sarili Niyang Anak upang tayo ay mabuhay magpakailanman.

Ang mga problema ba natin ay maliit sa Dios?  Ang sa iyo ba?  May halaga ba ito sa Kanya?  Oo!

Kapag ikaw ay lumapit sa pagsamba at kapag ikaw ay lumapit sa panalangin upang sabihin sa Dios ang
iyong mga problema – alam na Niya ang mga iyon bago ka pa lumapit.  Siya ay soberano.  At ngayon lahat
nang iyon ay nasa harapan Niya kay Jesu Cristo.  May ipinagkaloob na Siya para sa mga problemang iyon.
Biyaya at kaawaan na hindi matatapos.  Kahabagan na walang katapusan.  At ang salitang ito mula sa
Dios:  “Aking anak, kailangang ngayon na.  Papasanin kita dito hanggang sa araw ng ganap na
kaluwalhatian.”

_______________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, muli ay pinasasalamatan Ka po namin dahil sa Salita, at dalangin ang pagpapala nito sa aming mga
puso sa araw na ito, sa pamamagitan ni Jesu Cristong aming Panginoon.  Amen.


