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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Nehemias 13:15-22

“Nehemias: Bakit Nilapastangan Ang Araw Ng Sabbath”

ni Rev. Carl J Haak

Babasahin ko ang Salita ng Dios sa Nehemias 13:15-17:  “Nang mga araw na iyon ay nakakita ako sa Juda
ng mga lalaking nagpipisa sa mga ubasan sa araw ng Sabbath, at…nakipagtalo ako sa kanila…at sinabi ko
sa kanila, Ano itong masamang bagay na inyong ginagawa, na inyong nilalapastangan ang araw ng Sabbath?”
Bakit nilapastangan ang Araw ng Sabbath?  Iyon ang tanong mula sa Dios tungo sa iyo at sa akin ngayon sa
Kanyang iglesia.

Itinanong ni Nehemias ang tanong na ito nang bumalik siya sa Jerusalem.  Nasa Jerusalem siya sa loob ng
12 taon upang itayo ang mga pader.  Pagkatapos ay bunalik siya sa hari ng Persia sa loob ng tatlo-apat na
taon at muling bumalik sa Jerusalem.  Sa panahon ng kanyang saglit na pagkawala, ang espiritual na buhay
ng bayan ng Dios ay bumaba ng sukdulan.   Hindi na sila ilaw na nagliliwanag ng pag-ibig at tipan ng Dios.

Nakita natin sa huling mensahe na isa sa mga matinding pag-abuso ay ang pagpapabaya sa bahay ng Dios.
Ang ikapu (o kaloob) ay hindi dinala sa mga silid ng bahay ng Dios.  Ang mga Levita, mga pari, at mga
mang-aawit ay hindi sinusuportahan.  Inuna ng taong-bayan ang kanilang mga negosyo, inilagay ang kanilang
pera at ari-arian higit sa Dios.

Ngayon ay dumating tayo sa mas mabigat at laganap na kasamaan na nakita ni Nehemias sa Juda.  Ang Araw
ng Sabbath ay nilapastangan.  Iyon ay naging gaya ng ibang araw.  Walang pagtatangka na panatilihin ang
araw na banal.  Ang Sabbath, isang tanda na ang bayan ng Dios ay eksklusibong nakatalaga sa Dios, ay
nawala.

Ito ay kagamit-gamit sa atin, na iglesia ng Dios ngayon.  Ang kaaway ng ating espiritual na buhay ay banta
sa pagpapanatili natin ng Sabbath.  Ang kaaway ng Sabbath ay materyalismo – paggawa para sa makalupang
bagay, iniisip na ang buhay ay binubuo ng kung ano ang mayroon ka.  Ang paghabol sa makalupa, sa gayon,
ay nakahandang lumampas sa mga hangganan na itinatag ng Dios.  At ang resulta ay hindi lamang tayo
di-mabuting nakahanda para sa Araw ng Sabbath, yamang nagugol natin ang anim na araw lamang sa mga
bagay ng buhay na ito, kundi ang mga bagay ng buhay na ito at ang sarili nating negosyo at mga hinahabol
ay nasiksik na ang Sabbath, nasiksik na ang makalangit.  Ang Sabbath ay nilapastangan.

Ito ang tanong na dapat nating ilagay sa harapan natin ngayon:  Bakit nilapastangan ang Araw ng Sabbath?

Minsan pa, nakikita natin na ang tanong ni Nehemias ay humihiwa sa mga hanay ng mga pagdadahilan at
patungo sa puso ng usapin.  Si Nehemias ay may kakayahang gawin iyon.  Siya ay napaka direkta.
Itinatanong niya sa talatang 17 ng ikalabintatlong kapitulo, “Ano itong masamang bagay na inyong ginagawa,
na inyong nilalapastangan ang araw ng Sabbath?”  Hindi natin gustong ilagay ito sa ganoong paraan.  Ang
taong-bayan ng Juda ay hindi gustong ilagay iyon sa gayong mga katawagan.  Maaari silang sumagot:
“Lapastangan?  Nasa bahay kami ng Dios hindi ba, kahit minsan.  At, oo, ang mga asnong kinargahan at mga
takal-takal na mais at ang pamilihan ng mga magsasaka na kailangan naming itayo ngayon, ay mga espesyal
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na pangyayari na kailangan upang gawin namin ang mga bagay na iyon.  Gusto lang namin maghanda para
bukas.  Sinusubukan lang namin punan ang mga di-ginagamit na oras ng Sabbath sa paghahanda sa negosyo
para sa sanlinggo.  Ngunit, ngunit, lapastangan?  Tiyak na hindi namin nilalapastangan ang Sabbath!”

Sinasabi ni Nehemias, “Bakit ninyo nilalapastangan ang Sabbath?”  Ang paglapastangan ay ang pasamain sa
pamamagitan ng kasalanan ang isang banal na bagay, isang espesyal, banal na bagay ng Dios.  Ang Sabbath
ay isang banal na bagay.  Nabasa natin sa utos:  “Alalahanin mo ang Araw ng Sabbath, upang ingatan itong
banal,” iyon ay binalak para sa espesyal na gamit.  Ito ay ibinukod bilang araw para sa paglilingkod sa Dios.
Para gamitin ang Linggo sa layunin na hindi ibinigay ng Dios, para gamitin ang Linggo para sa gawain ng
kayamanan, para sa sarili nating makalupang mga bagay at kalayawan, para ituring ang Linggo bilang halos
araw ng negosyo, ay paglapastangan sa Araw ng Sabbath, ang banal na araw ng Dios.

Hindi ko iyon pakahulugan.  Iyon ay sa Dios, na nagbigay ng Sabbath!

Sa mga talatang 15 at 16 ng Nehemias 13 nakikita natin na may tatlong paraan kung saan nilalapastangan
ng Juda ang Sabbath.

Una sa lahat, ang iba ay nagpipisa sa ubasan sa Sabbath at nagdadala ng mga uhay.  Iyon ay naghahanda
sa atin sa katotohanan na iyon ay panahon ng pag-aani.  Bawat magsasaka at nagtatanim ng gulay ay
nalalaman na kapag ang pananim ay hinog na kailangan mo itong anihin.  Ito ay masakit na tukso.  Ang mga
pananim ay nasa bukid at ang Araw ng Sabbath ay dumating.  Ang mga berries ay hinog na.  Ngunit ang
kautusan ay tiyak.  Exodo 34:21, “Anim na araw na gagawa ka, ngunit sa ikapitong araw ay magpapahinga
ka; sa panahon ng pagbubungkal at sa pag-aani ay magpapahinga ka.”  Ang Dios ay nangako na Siya ang
magpupuno ng kanilang mga pangangailangan, na bibigyan Niya sila ng lakas para sa pag-aani.  Sinabi Niya
na ang inyong abalang panahon ay hindi makakapigil sa banal na araw.

Ang pangalawang kasamaan ay ito, nagsasakay sila sa mga asno, at nagdadala ng alak, mga ubas, mga igos,
at lahat ng uri ng pasan na kanilang ipinapasok sa Jerusalem sa Araw ng Sabbath.  Ang asno ang kanilang
trak na pambiyahe.  Ito ay ginagamit para dalhin ang kanilang mga kalakal na ipagbibili sa mga pamilihan
ng Jerusalem.  Ikinakarga nila ang lahat para ipagbili, dinadala ito sa Jerusalem.  Muli, ang kautusan ay tiyak.
Deuteronomio 5:14: “Sa ikapitong araw ay huwag kang gagawa ng anumang gawa.  Ikaw, ni ang iyong anak
na lalaki, ni ang iyong baka, ni ang iyong asno, ni anuman sa iyong hayop.”  Ang taong nagmamay-ari ng
negosyong karitahe  ay nasa lansangan ang kanyang mga asno sa loob ng anim na araw.  Dapat siyang
magpahinga sa Araw ng Sabbath.

Ang pangatlong bagay ay ang mga maglalako ay nagtitinda.  Sila ay bumibili at nagbibili sa Araw ng Sabbath.
Marahil ay may mga tinuyong isda, na ipinagbibili – isang pagkain na tiyak na maaaring kainin ng mga
Israelita.  May mga kagamitan sa bahay – kaldero at mga kumot at mga kutsara.  Nagbukas sila ng pamilihan
ng magsasaka sa buong lupain sa Araw ng Sabbath.  At itinuturing nila ang Araw ng Sabbath bilang
pangkaraniwang araw ng bumibili at nagbibili.

Lumapit sa kanila si Nehemias at sinabi, “Ano itong masamang bagay na inyong ginagawa na inyong
nilalapastangan ang Sabbath?”  Iyon ay masamang bagay.  Lahat nang iyon ay kasamaan sa paningin ng
Dios.  Iyon ay masama, una sa lahat, dahil hindi nila pinapansin ang kasaysayan ng bayan ng Dios.  Ito ang
salita ni Nehemias sa kanila sa talatang 18:  “Hindi ba ganito ang ginawa ng inyong mga ninuno, at hindi ba
dinala ng ating Dios ang lahat ng kasamaang ito sa atin, at sa lunsod na ito?  Gayunma’y nagdadala kayo ng
higit pang poot sa Israel sa pamamagitan ng paglapastangan sa Sabbath.”  Tinutukoy doon ni Nehemias ang
Jeremias 17.  Isa sa mga pangunahing dahilan sa pagkawasak ng Jerusalem at ng kanilang mga ninuno na
dinalang bihag ay ang mismong paglapastangan ng Sabbath sa paraang  ginagawa nila.  Natapos na sila dito.
Nakikita natin si Nehemias na itinuturo ang mga pintuan.  At ipinaalala niya sa kanila, “Hindi ba kaunting taon



Page 3 of  6

pa lamang ang nakalilipas nang nakita natin ang mga pintuang iyon na naabo at nasunog at ang mga pader
na ito ay gumuho?  Bakit iyon nangyari?  Dahil ginawa ng inyong mga ninuno ang mismong mga bagay na
ginagawa ninyo ngayon sa Sabbath.  Ito ay masamang bagay.”

Kapag hindi natin pinagtutuunan ng pansin ang kasaysayan, nalilimutan natin ang nangyari sa nakalipas.  Ang
kasaysayan ng iglesia ng Dios ay puno ng daan-daang halimbawa ng mga nangyari nang mawala ang Araw
ng Sabbath.

Sa positibo, iyon ay masama dahil ang Sabbath ay may positibo, mahalagang tungkulin, pareho ring tungkulin
na mayroon ito ngayon.  Iyon, una sa lahat, ay ang patotoo sa sanlibutan na ang bayan ng Juda (ikaw at ako
ngayon) ay ang bayan ng Dios, nakatalaga sa Kanya – isang bayan na nabubuhay para sa Kanya at dahil sa
Dios.  Exodo 31:13:  “Ito’y isang tanda (iyon ay, ang Sabbath) sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong
mga salinlahi, upang inyong makilala na akong Panginoon ang nagpapabanal sa inyo.”  Ano ang tanda na ang
Dios ay may bayan at ikaw ay bahagi ng bayang iyon, na ang Dios ay may bayan na nananabik sa pakikiisa
sa Kanya?  Ano ang tanda niyon?  Ano ang tanda sa sanlibutan na matatagpuan natin sa Dios ang kalubusan
ng buhay?  Ano ang tanda na tayo ay nagpapatuloy, bilang mga Cristiano, sa walang hanggang kaluwalhatian
upang makasama Siya at ang Kanyang Anak na si Jesus sa langit?  Ano ang tanda na iniibig natin ang Dios
at pinahahalagahan natin Siya bilang ating pangunahing yaman?  Ano ang tanda niyon sa sanlibutan?  Iyon
ay ang Araw ng Sabbath at ang paraan ng pagpapanatili natin sa Sabbath.  Sa paggawa ng Sabbath bilang
gaya ng iba pang araw, ang tanda ng tipan, ang tanda ng pagtatalaga sa Dios, ay hindi naipapakita sa
sanlibutan.  Sa halip, ang dios ng materyalismo ang lumukob sa bayan ng Dios.  Sinasabi ng bayan ng Dios
sa sanlibutan, “Kami, ay pangunahing, gaya lang ninyo.”  

Tanungin mo ang sarili nito:  Ang pagpapanatili ko ba ng Sabbath ay nasasalamin ng sanlibutang nasa paligid
ko ng aking paghahanap ng buhay ko sa Dios, ng aking mapagmahal na katapatan sa Kanya?

Ang pangalawang positibong dahilan na ito ay napakasama ay ang Sabbath ang pinagmumulan ng espiritual
na buhay.  Ang Sabbath ang pinagmumulan na ibinigay ng Dios upang ilayo tayo sa landas ng masalimuot
na sanlibutan, upang ipaalala sa atin na tayo ay mga manlalakbay at mga dayuhan.  Ang ibig sabihin ng
Sabbath ay pahinga, pahinga sa Dios.  Ito ang ordinansa ng manlalakbay.  Ibinigay ito ng Dios upang
panariwain tayo, upang panatilihin tayo sa landas ng buhay na walang hanggan.  Kung wala ang Sabbath,
kung hindi mo iingatan ang Sabbath na banal sa Panginoon, ikaw ay mahihigop sa daloy ng sanlibutan.

Ano kung gayon ang buhay?  Ito ba ay para bumili at magbili, at magpakasaya sa kalayawan at mga pag-aari
at mga bagay, at para sa mga makalupang alalahanin?  Ito ba ay para magsiksikan din sa Araw ng Sabbath?
Ginawa ng Dios ang Sabbath upang ikaw, na kailangang pumunta ng anim na araw sa sanlibutan, ay tumigil
at manariwa at lumapit sa Dios at uminom ng tubig ng buhay na walang hanggan.  Kung lumalakad kang
kasama ng Dios sa loob ng anim na araw, mararamdaman mo ang pangangailangan ng Sabbath.  Sasabihin
mo kasama ng mang-aawit:  “Kailan ako makakarating at makikita ang mukha ng Dios?”  

Alam ni Nehemias na ang pagkawala ng Sabbath ay dahil sa pagpasok ng materyalismo at sa pagbibigay sa
Sabbath sa mga hinahanap sa sanlinggo.  At alam niya na sisirain nito ang bayan ng Dios sa espiritual.  Alam
mo ba iyon? 

Bakit nilalapastangan ang Araw ng Sabbath sa Cristianismo ngayon?  Nilalapastangan ba natin ang araw sa
pagpayag sa materyalismo, kalayawan, at mga pag-aari na dumaloy sa araw na ito?  Ang paghahanap ba sa
makalupa ay sumasakal sa Salita ng Dios kaya wala na tayong oras na bumukod upang magpahinga sandali?
Hindi tayo makatigil mula sa mga bagay ng sanlibutang ito?
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Hayaan tayong paalalahanan ngayon ng banal na layunin ng Araw ng Sabbath na ibinigay ng muling nabuhay
na Tagapagligtas Mismo.  Ito ay upang magnilay na may pananabik sa walang hanggang kasiyahan ng
presensya ng Dios na naghihintay sa atin.  Ito ay araw ng pag-asam.  Ito ay araw na naglalagay ng lahat
nating mga pagsubok sa espiritual na pananaw.  Ito ay araw kung saan ay nakikita natin na ang mga
kahirapan ng sanlinggo at ang mga pasanin nitong sanlinggo ay ginamit lahat ng Dios para sa Kanyang
layunin.  Lahat ng bagay ay ginawang malinaw sa bahay ng Dios.  Ito ay araw na umaalog sa atin upang
magising.  Dinadala tayo nito palabas sa kawalang-pakiramdam sa mga hinahanap sa sanlibutan.  Itinutuon
nito ang ating mga mata sa langit at sa liwanag ng kalangitan.  Ito ay araw na maisasantabi natin ang sarili
nating mga gawain at mga tungkulin at makasama ang ating pamilya at manalangin at magbasa ng Kasulatan
at maging tapat sa mabubuting gawa sa Dios.  Ito ay araw upang magkaroon ng higit na kasiyahan sa Dios
at sa Kanyang bayan hangga’t maaari.

Huwag matrapik sa makalupa kundi maging abala sa espiritual.  Umani ng espiritual na mga bagay sa
Sabbath.

Si Nehemias ay gumawa ng matatag na pagkilos upang itama ang pag-abusong ito sa Araw ng Panginoon.
Hindi siya dumaing.  Hindi niya sinabing, “Ay, hindi na tulad ng dati ang mga bagay-bagay.  Masyadong
masama!”  Kumilos siya.  

Una, isinara niya ang mga pintuan ng gabi bago ang Sabbath, talatang 19.  “Nang nagsisimula nang dumilim
sa mga pintuan ng Jerusalem bago ang Sabbath, aking inutos na ang mga pintuan ay dapat sarhan at
nagbigay ng mga utos na ang mga iyon ay huwag buksan hanggang sa lumipas ang Sabbath.”  Ipinahayag
niya na ang linggo ng paggawa ay tapos na.  Bukas ay hindi na gaya ng ibang araw.  Ang bayan ay hindi
bukas para sa negosyo sa Sabbath.

Pangalawa.  Nagbanta siyang ipapakulong ang mga gumagala sa palibot ng mga pintuan na may mga
paninda at bunga na naghihintay hanggang matapos ang Sabbath.  Sinasabi sa atin ng talatang 20 na hindi
nakuha ng mga mangangalakal ang punto.  At, sa loob ng ilang linggo, dumating sila sa mga nakasarang
pintuan.  Kaya naghintay lamang sila hanggang matapos ang Sabbath.  Sa labas ng pintuan sila ay umuupo
kasama ang kanilang mga paninda.  Mababasa natin sa talatang 21, “Ngunit binalaan ko sila at sinabi sa
kanila, Bakit kayo’y nagpalipas ng magdamag sa harapan ng pader?  Kapag muli ninyong ginawa ang ganyan,
pagbubuhatan ko kayo ng kamay.  Mula nang panahong iyon ay hindi na sila dumating pa nang Sabbath.”

Nakita mo kung gaano ka-praktikal ang Biblia?  Alam ni Nehemias na hindi sapat na isara lamang ang mga
pintuan at iutos na pahintuin ang pamimili at pagbibili.  Alam niya ang isipan ng tao ay naroon pa rin.  Maiisip
natin ang isang maliit na bata na sinabihang, “Hindi ka pwedeng sumakay sa bisikleta mo sa Linggo.”
Pumupunta siya sa garahe at tinitingnan buong Linggo ng hapon ang kanyang bisikleta.  Sinasabi ni
Nehemias, “Ngayon, makinig.  Kailangan ninyong alisin ang mga bagay na nakakagambala sa inyo.  Kung
kayo ay natutuksong ipagpatuloy ang inyong pang-araw-araw na gawain, kailangan ninyong isara ang inyong
tindahan, kailangan ninyong itabi ang mga bagay na iyon, kailangan ninyong alisin ang sanlinggong
alalahanin.  Hindi sapat na hindi n’yo lamang sila ginagawa.”  Ngunit sinasabi ng Dios, “Huwag, sa inyong
isipan at inyong puso, ninyong isipin ang tungkol sa mga bagay na iyon.  Alisin ninyo sila.  Kung may mga
bagay na tumutukso sa inyo, alisin ninyo sila.”

Pagkatapos ay binilinan niya ang mga Levita na pabanalin ang araw, talatang 22.  “Inutusan ko ang mga
Levita na sila’y maglinis ng sarili, at pumaroon at bantayan ang mga pintuan upang ipangilin ang araw ng
Sabbath.”  Muli nating nakita na naunawaan ni Nehemias na kapag nag-iwan ka ng bakante, pupunan ito ng
masama.  Kung ang Sabbath ay hindi pinanatili ng positibo, espiritual na mga bagay, kung gayon ay pupunan
ng sanlibutan ang Sabbath.   Kung hindi ka gagawa ng positibo, espiritual na mga bagay sa araw ng
Panginoon – pagpunta sa bahay ng Dios ng dalawang beses, pagsasaayos ng araw para sa iyong pamilya sa
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mga espiritual na gawain, pagdalaw sa mga may sakit at nasasaktan, pagtuturo at pagbabasa at
pananalangin kasama ang iyong mga anak – kung hindi mo gagawin ang mga bagay na iyon, di magtatagal
ay matatagpuan ka sa laruan ng golf.  Kung mag-iiwan ka ng bakante, pupunan ito ng masama.

Nakikinita ng ikaapat na utos na sa Araw ng Sabbath ang mga pamilya ay magiging magkakasama
–nag-uusap, at nagbabasa, at nagtuturo ng Kasulatan, at gumagawa ng mabuti, at dumadalaw sa
nangangailangan, at nagkakabisa ng Biblia, at nagpapahinga sa Araw ng Panginoon, at dumadalo sa Sabbath
ng dalawang beses kasama ang buong pamilya.  Pabanalin ang Araw ng Panginoon!

Tinatawag tayo ng Salita ng Dios sa matatag na pagkilos, kundi ang Araw ng Sabbath ay malalapastangan,
kundi ay matatagpuan natin ang ating sarili na mahina at di-mapalagay na Cristiano sa buong linggo, kundi
ay matatagpuan natin na kulang tayo sa layunin dahil ang Sabbath ay nawala.

Paghandaan natin ang Sabbath ng una sa panahon dahil ito ay espesyal na araw.  Gumamit tayo ng
matalinong paghahanda.  Kung mayroon kang maliliit na anak, ito ay lalong mahalaga.  Marahil ay mapipili
mo na ang kanilang damit para sa kanila o hanapin ang kanilang sapatos at kanilang mga Biblia upang sa
Linggo ng umaga hindi mo na kailangang magmadali o sumigaw, “Nasaan na ito, nasaan na iyon?”
Maghanda.  Tapusin na ang iyong gawain sa Sabado ng hapon.  Buksan ang iyong refrigerator at tingnan
kung mayroon kayong pagkain para sa Linggo.  Huwag magpuyat ng Sabado ng gabi.  Kung natutulog ka
ng ika-sampu para handa ka sa trabaho, matulog ka ng ika-sampu upang maging handa ka para sa pagsamba
sa Dios at hindi inaantok. 

Magsimula tayo bawat Araw ng Panginoon sa personal na pagbabasa ng Kasulatan at pananalangin ng
sama-sama bilang mga pamilya bago dumalo sa iglesia.  Maaari itong mangahulugan na kailangan mong
bumangon ng labinlimang minutong mas maaga.  Maaari itong mangahulugan na kailangan mong iiskedyul
ang paliligo at ang pagpapatuyo ng buhok at lahat ng iba pa sa inyong tahanan upang ikaw ay nasa hapag
na, sa pinagkasunduang oras, kasama ang buong pamilya sa Linggo ng umaga, bago kayo pumunta sa
iglesia, upang ikaw ay maging handa para sa Araw ng Panginoon.   Umupo tayong sama-sama bilang mga
pamilya sa iglesia ng Dios.  Makibahagi tayo sa pagsamba sa ating puso, sa ating dila, sa ating mga mata.
Kapag ang Kasulatan ay binabasa sa Linggo ng umaga, buksan natin ang Biblia at basahin ito.  Kapag sinabi
ang mga awitin, umawit tayo ng buong puso, na binibigyang-pansin ang mga salita.  Buksan ang iyong bibig
sa pagpupuri.

Umuwi tayo mula sa gawain at pag-usapan kung ano ang nangyari sa gawain.  Pag-usapan natin ang
nilalaman ng sermon.  Pag-usapan natin kung ano ang kahulugan nito sa iyo at paano mo sisikaping gawin
o tandaan kung ano ang sinabi ng Dios sa iyo sa Kanyang Salita sa buong sanlinggo.  Tanungin mo ang iyong
mga anak ng mabubuting tanong, ayon sa kanilang pagkaunawa.  Ipaliwanag ang mga bagay na hindi nila
nakuha sa sermon.

At gugulin natin ang araw sa ating pamilya at mga tao ng Dios – lalo na ang mga nalulungkot at may sakit
at matatanda.  Ang Sabbath ay hindi dapat:  Lahat ay nasa sarili nilang silid.  Hindi ito araw para magsarili
ka.  Kundi magsama-sama tayo.  Ang ikaapat na utos ay naglalarawan (gaya ng sinabi ko) ng pamilyang
magkakasama sa Araw ng Panginoon.  Kailangan ng mga Cristianong pamilya ang araw na ito pagkatapos
ng abalang sanlinggo.  Maaaring nagkaroon ng maraming alalahanin sa buong sanlinggo.  Maaaring tayo ay
nasugatan at nabugbog sa espiritual.  May mga pagsubok tayo at kasakitan.  Kailangan natin ng oras upang
mapag-isa kay Jesus bilang pamilya.    Mamuhunan sa Araw ng Panginoon.  Bilang bagong pamilya, bilang
kabataan, mamuhunan sa araw na ito.  Mag-imbak ka dito.  Isangkot ang iyong sarili sa nakabubuting
espiritual na gawain ng araw.
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Si Nehemias ay nagtapos sa panalanging ito sa talatang 22:  “Alalahanin mo rin ito alang-alang sa akin, O
aking Dios, at kahabagan mo ako ayon sa kadakilaan ng iyong tapat na pag-ibig.”  Alalahanin mo ako, O
Panginoon, at kahabagan mo ako.  Iyon ay kapansin-pansin, hindi ba?  Huwag natin itong palampasin
ngayon.  Kasasagawa lamang ni Nehemias ng isa sa pinakamatapang na mga gawa ng pananampalataya.
Narito ang isang lalaki na ginagawa kung ano ang tama.  Matapat niyang isinagawa ang kanyang
pagkatawag.  Tinawag niya ang pansin ng masama at tiniyak niya na natugunan ang kasamaan.  Sabi niya,
“Ito ang aking pinaninindigan.  Ilalagay natin ang taya natin dito.  Pananatilihin natin ang Araw ng Sabbath
na banal sa Panginoon.”

Ngayon, sakaling, sasabihin natin, “Mayroon naman sigurong bagay na ikalulugod ng Dios.  Bibigyang-pansin
iyon ng Dios!”  Sasabihin natin, “Nehemias, tama at mabuti ang iyong ginawa.”  Gayunman hiniling ni
Nehemias na kahabagan siya ng Dios.  Nakikita ni Nehemias na sa kanyang pinakamagaling na gawa ay wala
siyang natamo.  Kundi naniniwala siya na kailangan siyang patawarin ng Dios sa kanyang pinakamagaling na
gawa.  Nauunawaan mo ba?  Ang pinakamagaling na banal sa kanyang pinakamagaling na gawa ay
nangangailangan ng kahabagan ng Dios dahil ang kanyang mga kasalanan ay sangkot sa kanyang
pinakamagaling na gawa.  Kung gaano tayo kalapit sa paggawa ng kalooban ng Dios, mas higit nating
nalalaman kung gaano tayo makasalanan, kung gaanong kasalanan ang nakakapit sa ating sariling mga gawa.
Si Nehemias ay hindi umuwi upang batiin ang kanyang sarili at sabihing, “Ngayon! May nagawa ako.”  Si
Nehemias ay umuwi upang ipahayag ang kanyang kasalanan at magmakaawa sa kahabagan ng Dios.

_______________________________________________

Magtapos tayo ng oras nating sama-sama sa Salita ng Dios ngayon sa gayon ding paraan.  Magtapos tayo
sa ganitong paraan:  sa pamamagitan ng panalangin.

Panginoon, iniibig namin ang Iyong araw.  At nauunawaan namin ang kahalagahan nito.  Nakikita namin ang
gagawin sa amin ng materyalismo ng sarili naming kalikasan at ng sanlibutang ito.  Nakikita namin kung
gaano  kami kadali lamang mahigop ng makalupa.  At nakikita namin kung gaano kahalaga na bumukod at
magpahinga sa Araw ng Sabbath kasama ang aming Tagapagligtas.  Ngunit hindi namin ito magagawa, hindi
namin ito maisasakatuparan, sa aming lakas.  Panginoon, ipagkaloob mong ingatan, ibigin, at igalang namin
ang Araw ng Sabbath.  At nawa ang pag-iingat namin sa Araw ng Sabbath, sa sukat na magagawa namin,
ay magdagdag sa aming pananampalataya.  Huwag nawa itong maging bagay na maipagmamalaki namin.
Huwag nawa naming isipin ito bilang isa sa mga nagawa namin.  Kundi, O Panginoon, sa aming pagsunod
sa Iyo, alalahanin nawa namin ang aming mga kasalanan at kilalanin ang pangangailangan ng Iyong
kahabagan kahit sa aming pinakamagaling na makalupang Sabbath.  Pagkatapos noon kailangan naming
lumuhod at hingin sa Iyo na patawarin kami dahil ngayon ay nararamdaman namin ang aming mga kasalanan
at pagka-di ganap.  Hanggang, O Panginoon, ang mga pintuan ng langit ay mabuksan at kami ay papasok
sa walang hanggang kapahingahan kung saan ay wala nang kasalanan at kami ay magagalak.  Kaya
ipagkaloob mo sa amin na ingatan ang Sabbath na siyang sagisag ng walang hanggang kapahingahan.
Amen.


