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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Nehemias 13:30-31

“Nehemias: Alalahanin Mo Ako, O Dios, Sa Ikabubuti”

ni Rev. Carl J. Haak

Ngayon ay dumating na tayo sa pagtatapos ng ating serye sa pag-aaral sa aklat ng Nehemias.  Dalangin
ko na ito ay naging pagpapala ng Dios sa iyo.  Dalangin namin na ang pangangaral ng Salita ng Dios
sa Lumang Tipan  na aklat ng Nehemias ay nagsilbi upang muling magpanibagong sigla sa puso ng mga
tinawag ngayon upang magpagal sa iglesia, sapagkat, matatandaan mo, ang paksa ng Nehemias ay
si Nehemias ay isang lalaking may puso para sa bayan ng Dios at sa iglesia ng Dios.  Ang layunin ng
Dios at ng iglesia, iyon ang ikinabuhay ni Nehemias.  

Dumating tayo sa pagtatapos ng aklat na ito sa mga talatang 30 at 31 ng Nehemias 13.  Pakibuksan
ang inyong Biblia sa mga talatang iyon.

Ang aklat ay nagtatapos sa isang panalangin:  Alalahanin mo ako, O Dios ko, sa ikabubuti.”  Ito ang
paboritong panalangin ni Nehemias.  Maraming beses sa aklat, si Nehemias ay mananalangin:
“Alalahanin mo ako, O aking Dios, tungkol dito; Alalahanin mo ako, O aking Dios, tungkol din naman
dito; Alalahanin mo ako, sabi niya, sa ikabubuti.”

Iyon ay napakaikling panalangin.  Ngunit iyon ay napakalaking panalangin.  Inilalagay ni Nehemias ang
kanyang buhay at ang kanyang gawa, ang kanyang puso at ang kanyang motibo, sa harapan ng Dios
at hinihiling sa Dios na bigyang-pansin na ang kanyang ginawa ay ginawa niya sa pamamagitan ng
biyaya ng Dios na kumikilos sa kanya.  Hinihiling niya sa Dios na alalahanin, huwag kalimutan, ang mga
pagpapagal na isinagawa niya sa “ngalan” ng Dios, iyon ay, “Bigyang-katiyakan ako na ako ay
hinahawakan sa bawat sandali sa Iyong may kamalayang pag-iisip at pabor kay Jesu Cristo.
Bigyang-katiyakan ako na iniisip ako ng Panginoon sa kaawaan.”

Gawin din natin iyan na ating panalangin ngayon.  Matuto tayong manalangin na, “Alalahanin mo ako,
O Panginoon, sa ikabubuti.”  Ito ay panalangin ng isang manlalakbay.  Sa ating pagdaan sa buhay na
ito  hinhanap na gawin ang kalooban ng Dios, dapat natin iyong gawin ng may lubos na pananangan
sa Kanya.  Sa paghahanap nating gawin ang Kanyang kalooban, nakakatagpo tayo ng mga pagsubok,
nakikita natin ang ating mga kasalanan, nakakaranas tayo ng hadlang at mga kahirapan at mga
kalungkutan.  Maraming hadlang na tila taliwas sa lahat ng mga pangako ng Dios.  Kaya kailangan
nating manalangin, “Panginoon, alalahanin mo ako; alalahanin mo ako sa ikabubuti; bigyan mo ako ng
katiyakan na ako ay hawak mo sa Iyong pag-iisip bawat sandali.  Isaalang-alang mo ang aking
kalagayan.  Alalahanin mo ako at bigyang-pansin ang pagpapagal na isinagawa ko sa Iyong pangalan
sa pamamagitan ng Iyong biyaya.  At punan mo ako ng Iyong biyaya.”  Dapat nating gawin ang
panalangin na ito bilang atin.  At dapat natin itong ipanalangin sa bawat araw.

 “Alalahanin mo ako, O Dios, sa ikabubuti.”
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Si Nehemias, una sa lahat, ay hinihiling na siya ay alalahanin sa mga gawa na kanyang isinagawa para
sa bayan ng Dios.  Iyon muna.  Maraming ginawa si Nehemias para sa bayan ng Dios.  At hinihiling niya
na bigyang-pansin iyon ng Dios, na bigyan ng Dios ng tanging pagkilala ang ginawa niya para sa iglesia
at bayan ng Dios.  Tinutukoy niya doon ang aspeto ng ating buhay, ng ating buhay-iglesia, ng
kapulungan ng mga banal, ng ating pagkatawag sa lupa tungo sa bayan ng Dios.  Ito ay bagay na
malapit na isinasaalang-alang ng Dios.  Binibigyang-pansin ito ng Dios, dahil ang Kanyang bayan at
Kanyang iglesia ay mahal sa Kanya.  Sila ay mga binili sa dugo ng Kanyang Anak.  Sila ay walang
hanggang minahal Niya.  Ang Kanyang pangalan ay nasa Kanyang bayan at sa Kanyang iglesia.
Kinakatawan nila ang Kanyang katotohanan at Kanyang layunin.  At si Nehemias ay nananalangin:
“Panginoon, alalahanin mo ako kung paano kong inibig ang Iyong bayan at hinangad ang ikabubuti ng
Iyong layunin.”

Alalahanin muli ang paksa ng aklat:  na si Nehemias ay isang lalaking pumunta upang hanapin ang
kapakanan ng mga anak ng Israel (2:10).  Dumating siya sa Jerusalem hindi dahil nasiyahan siya sa
hamon ng pagtatayo, sa muling pagtatayo ng mga nasirang pader, kundi dahil ang mga pader na iyon
ay kumakatawan sa mga pangangailangan ng bayan ng Dios upang mabuhay sa lupa sa pakikisama
sa Dios.    Hindi lamang siya madamdaming tagapagtayo ng bayan o panlipunang repormador.  Kundi
sa araw ng materyalismo, nang ang puso ng bayan ng Dios ay napapaso laban sa Dios, ang puso ni
Nehemias ay tumibok ng malakas para sa Dios at hinanap niya ang espiritual na ikabubuti ng bayan
ng Dios.

Tinatapos ni Nehemias ang aklat sa pamamagitan ng pagtukoy sa kanyang pagtatalaga sa bayan ng
Dios.  Sa gayon ay mababasa natin:  “Nilinis ko sila sa lahat ng mga bagay na banyaga.”  Iyon ay
patungkol sa mga paring dinungisan ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-aasawa ng mga
paganong asawa.  Sinasabi niya, “Itinatag ko ang mga katungkulan ng mga pari at ng mga Levita,
bawat isa’y sa kanyang gawain.”  Iyon ay, isinaayos niya sila.  Itinalaga niya sila sa kanilang mga
espiritual na tungkulin.  Tinawag niya sila upang magkaroon ng pananagutan at maging matapat sa
paglilingkod sa taong-bayan.   Kung babasahin pa natin, “At naglaan ako para sa kaloob na
panggatong, sa mga takdang panahon, at para sa mga unang bunga.  Tiniyak ko na ang panggatong
ay regular na madadala upang mayroong pamparingas para sa mga handog na susunugin.  Inasikaso
ko ang pagsamba sa Dios.  May malasakit ako sa mga bagay na ito.  May malasakit ako sa kabanalan
ng bayan ng Dios.  May malasakit ako sa pagpapanatili ng iglesia ng Dios.  May malasakit ako na ang
Salita ng Dios ay sinusuportahan.  Inuna ko ang espiritual na pangangailangan ng bayan ng Dios,” sabi
ni Nehemias.  “Alalahanin mo ako, O Dios, sa ikabubuti.”

Ang mga gawang iyon na isinagawa ni Nehemias para sa ikabubuti ng bayan ng Dios ay ginawa sa
harap ng malaking kahirapan, napakahirap kaya ang laman ay halos mawalan ng pag-asa.  Nagkaroon
ng pisikal na pagsalungat kay Nehemias.  Nagkaroon ng pagsalungat mula sa labas.  Si Sanballat,
Tobias, at Gesem ay maraming beses na sinikap na takutin si Nehemias at kinutya siya at nagplano
laban sa kanya at pinagbantaan siya at nagplanong pabagsakin ang kanyang mga plano.  At
pagkatapos ang pinakamalaking kahirapan na kanyang hinarap mula sa loob, mula sa mismo sa bayan
ng Dios, mula sa sarili nilang kahinaan at kasalanan, mula sa mga pinuno na hindi nanindigang kasama
niya.  Maraming beses siyang mag-isang nanindigan upang paalalahanan sila at tawagin sila sa kanilang
mga tungkulin.  Nagkaroon ng sobrang pagsalungat.

Ngunit, sa biyaya ng Dios, si Nehemias ay tapat na nagpagal sa mahirap na araw.  Nagpagal siya sa
araw na katulad din mismo sa atin.  Mababasa natin sa Kasulatan, sa I Corinto 10, na ang lahat ng mga
ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa at nasulat bilang pangaral sa atin na dinatnan ng katapusan
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ng mga panahon.  Kaya gayundin sa lahat ng umiibig sa iglesia ng Dios ngayon at layunin ng Dios at
katotohanan ng Dios at karangalan ng Dios ay gagawin ang pagpapagal na iyon ngayon sa harap ng
malaking kahirapan.  Naisagawa ni Nehemias ang kanyang gawain at naging matapat sa pamamagitan
ng biyaya, biyayang ibinigay sa kanya kay Jesu Cristo, biyayang dumating sa kanya sa katulad ding
paraan na dumarating ito sa atin:  sa pamamagitan ng Kasulatan at panalangin.

Noon pa bago siya umalis sa palasyo ng Susa at dumating sa Jerusalem, noon pa bago niya isinantabi
ang kanyang mataas na katungkulan bilang tagapagdala ng kopa ng hari ng Persia, noon pa bago iyon,
si Nehemias ay uminom na ng malalim sa mga aral ng Banal na Kasulatan.  Noon pa, gumugol na siya
ng maraming oras sa buhay at nananatiling Salita ng Dios.  Nakita niya ang Kasulatan hindi bilang aklat
ng mga kwento ng nakalipas na panahon upang basahin sa ikalilibang, hindi bilang bagay na puno ng
matatapang at madidilim na kasabihan, kundi bilang Salita ng Dios sa kanya.  Namuhay siya ng buhay
ng panalangin, panalangin na nagpalakas sa kanya, panalangin na nagtulot sa kanya, panalangin na
gumabay sa kanya.  Noon pa, si Nehemias ay itinayo na ng biyaya ng Dios, sa pamamagitan ng
Kasulatan at sa pamamagitan ng panalangin, bilang lalaki ng Dios. 

Ngayon ay dumadalangin siya, “Alalahanin mo ako, O Dios, sa aking mga gawa para sa bayang ito.”
Tayo rin, ay tinawag ngayon, tayo ay binigyang-pribilehiyo ngayon, upang magpagal, upang gugulin
ang ating buhay, sa ngalan ng bayan ng Dios, sa maluwalhating layunin ng Dios sa iglesia ni Jesu
Cristo.  May puso ka ba para doon?  Sinasabi mo ba, patungkol sa iglesia, “Ayokong masangkot.
Ayokong humadlang ang mga bagay sa aking buhay.  Ayokong humadlang ang problema ng ibang tao
sa aking buhay.  Mayroon akong buhay.  May mga plano ako.  At sa ngayon ang iglesia at bayan ng
Dios ay hindi akma sa mga planong iyon.  Bukod dito, ang mga taong iyon sa iglesia ay sinaktan ako!
At hindi ako makikialam.”  Nasaan ang iyong pagtatalaga?  Nasaan ang iyong prayoridad?  Ang iyo bang
prayoridad ay ang sarili mo at ang mga bagay ng sanlibutang ito?  O ito ba ay ang bayan ng Dios, ang
layunin ni Jesu Cristo?

Ang Kanyang layunin ay inilalarawan sa maraming paraan, sa mga pamilyang Cristiano; mga ina at
ama; pag-aasawang Cristiano; kabataang nakatalaga upang maglingkod sa Dios at hindi sa kasalanan;
ang pangangailangan ng mga pastor at mangangaral, ng mga guro sa Cristianong paaralan, ng
matatanda, ng mga ina, ng mga asawang lalaki; ang pangangailangan ng kapulungan ng mga banal;
ang pangangailangan ng nasasaktang bayan ng Dios.  Ang pangangailangan ay marami.  Nakita iyon
ni Nehemias.  Hindi siya bumalik sa kanyang sarili at sa sarili niyang buhay.  Mayroon siyang puso na
may habag, may puso siya ng pagtatalaga.  Kailangan lamang niyang magpagal para sa ikaluluwalhati
ng Dios sa Kanyang bayan at sa Kanyang iglesia.  “Alalahanin mo ako, O Dios, na ginawa ko ito sa
pamamagitan ng Iyong biyaya.”

Ikaw?  Ano ang aalalahanin ng Dios tungkol sa iyo at sa akin sa ating buhay?

Ngunit hinihiling din ni Nehemias na alalahanin siya ng Dios sa kanyang personal na pagtatalaga sa
Dios.  Si Nehemias ay isang lalaki na personal na nakatalaga sa Dios.  Ngayon, hindi mo maaaring
ilarawan si Nehemias bilang pinakamabait na lalaking inilarawan sa Kasulatan.   Nabasa natin mismo
sa kapitulong ito na sinaktan niya ang ilang tao, sinabunutan niya sila, at itinaboy mula sa kanya.  Siya
ay hindi walang halaga pagdating sa mga kalaban ng Dios.  Kundi napakalinaw na sa lahat nang ito siya
ay nakatalaga sa Dios, na alam niya ang walang kapantay na saklaw ng Dios, na naniniwala siya sa
lubos na pagka-mapagkakatiwalaan ng Dios, na nagtitiwala siya sa di masukat na lalim ng pag-ibig ng
Dios sa kanya, na itinalaga niya ang kanyang sarili sa walang hangganang kapangyarihan ng Dios.  Na,
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higit sa anuman, ay kailangan sa ating panahon, ang mapagmahal, ang kahanga-hangang kaalaman
ng Dios, na makilala Siya sa paraang nakilala Siya ni Nehemias.  Upang maging nakatalaga sa Dios.

Tingnan natin ang pagtatalaga ni Nehemias sa Dios.  Ito ay nakaugat sa ilang mga bagay.  Ito ay
pangunahing nakaugat sa malalim na kaalaman ng Dios.  Mula sa aklat na ito ay nalaman natin na kilala
ni Nehemias ang Dios bilang pangkalahatang Soberano.  Kay Nehemias, Siya ang Dios ng langit
(kapitulo 1).  Siya ang Dios na may kontrol sa buong mundo.  Siya ang Dios na humugis sa lahat ng
bagay at gumabay sa lahat ng bagay ayon sa sarili Niyang layunin.  Kagagaling lamang ni Nehemias
sa hari ng Persia.  Ngunit nauunawaan niya na hindi ang Persia ang namumuno, kundi Dios ang
namumuno, at ang Dios ang Isa na maglilinis ng daan para sa ikararangal ng sarili Niyang pangalan,
at isasagawa ang sarili Niyang layunin kahit sa pamamagitan ng mga sumasalungat sa Kanya.  Nakita
ni Nehemias ang Dios hindi bilang may hangganan, hindi bilang inalis, kundi bilang Isang soberano,
soberano sa buo Niyang kapangyarihan.  At ang kaalamang ito ng pagiging soberano ng Dios ang
nagpalakas sa kanya sa gawain ng Dios.

Kilala ni Nehemias ang Dios bilang lubos na mapagkakatiwalaan at matapat.  Kilala niya ang Dios bilang
Dios na nag-iingat ng tipan at kaawaan at makakaasa siya sa Dios.  Makakaasa siya sa katapatan ng
Dios.

Alam ni Nehemias na ang Dios ay ganap na banal.  Sa liwanag ng kabanalan ng Dios ay nakita niya ang
sarili niyang kasalanan, at madalas siyang humihingi ng kapatawaran.

Alam ni Nehemias na ang Dios ay walang hanggang maluwalhati at dinala ng Dios ang Israel sa
Kanyang sarili upang maging para sa ikaluluwalhati ng Kanyang pangalan.

At alam ni Nehemias na ang Dios ay malapit sa kanya, Siya ang Dios na naroon kasama niya.

Ang Dios ay hindi nagbago.  Ang Dios ay lahat nitong mga bagay.  Hindi siya iyong mga bagay noon.
Kundi Siya.  Siya ang dakilang AKO NGA.  Siya ang Dios na ganap na soberano, lubos na
mapagkakatiwalaan, ganap na banal, walang hanggang maluwalhati, walang hanggang mapagbiyaya,
at napakalapit.  Ito ang Dios na dapat nating makilala.

Mayroon pa.  Ang pagtatalaga ni Nehemias ay nakaugat sa taimtin na panalangin.  Hindi lamang alam
ni Nehemias na kailangan niyang manalangin.  Hindi lamang ang kanyang panalangin ay pagbulong ng
mga hindi iniisip na salita.  Sa halip, si Nehemias, ay isang lalaki na nanghahawakan sa Dios sa kanyang
panalangin, nanghahawakan sa Dios mula sa malalim na kamalayan ng kanyang pangangailangan at
mula sa kamalayan ng karingalan ng Dios.  Alam niya kung paano ang makiusap, ang magmakaawa
at makiusap sa Dios.  Inilagak niya ang kanyang sarili sa Dios sa kanyang panalangin sa lubos na tiwala.
Nasaan ang lihim ng malalim na espiritual na lakas ni Nehemias?  Kilala niya ang Dios sa Kasulatan at
nanalangin siya sa Dios.

At mula dito ay pinahalagahan ni Nehemias ang malalim, personal na pananampalataya.  “Alalahannin
mo ako, O Dios, sa ikabubuti.”  Ang pangngalang pantangi sa Biblia ay may malaking kahalagahan.
Sa Galacia 2:20 sinasabi ni Pablo na ang Anak ng Dios ay inibig ako at ibinigay ang Kanyang sarili para
sa akin.  Ang tunay na pananampalataya ay laging personal.  Ang tunay na pananampalataya ay
madaling maunawaan.  Ang tunay na pananampalataya ay hindi hinuha.  Ang tunay na
pananampalataya ay ang pag-iisa ng puso sa Anak ng Dios kung kaya’t Siya ay nasa akin at Ako ay sa
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Kanya magpakailanman.  Ang tunay na pananampalataya ay hindi haka, kundi ito ay panloob, tunay,
personal na karanasan.  “Alalahanin mo ako, O Dios, sa ikabubuti.”

Kaya hinihiling ni Nehemias sa Dios na alalahanin siya sa Kanyang biyaya.  Iyon ang kanyang hinihiling.
“Alalahanin mo ako, kahabagan mo ako ayon sa kadakilaan ng iyong tapat na pag-ibig,” idinalangin
niya.  “Alalahanin mo ako sa ikabubuti.  Alalahanin mo ako sa Iyong kagandahang-loob.”
Kapansin-pansin! Pagkatapos gawin iyong matatapang na gawa; pagkatapos maisagawa ang hindi
naisagawa ng iba sa loob ng dantaon; at pagkatapos na kahanga-hangang italaga ang kanyang sarili
sa layunin ng Dios at pagiging uliran; si Nehemias, nang siya ay matapos, ay may kamalayan sa
pangangailangan ng biyaya ng Dios at kagandahang-loob na mapasakanya.  Hindi niya kailanman inisip
na siya ay may nakamit mula sa Dios.  Pagkatapos ng kanyang pinakamagaling na gawain, hiniling niya
ang biyaya ng Dios at ang hindi karapat-dapat na kabutihan na sumakanya.  Dumating siya sa
pagtatapos ng kanyang gawain, at hinihiling niya na alalahanin siya ng Dios sa Kanyang
kagandahang-loob.  “Huwag mo akong alalahanin dahil sa aking ginawa, dahil sa aking sarili, sa
batayan ng ating pagtatalaga sa Iyo.  Huwag mo akong alalahanin dahil sa alinman sa mga dahilang
iyon.  Kundi alalahanin mo ako mula sa Iyong kagandahang-loob.”  Siya ay lubos na umaasa sa biyaya
ng Dios.  

Iyon ay nangangahulugan na ang ating mga kilos bilang mga anak ng Dios, ang ating mga gawa bilang
mga anak ng Dios, ay hindi nagkakamit ng lugar sa Dios.  Hindi ito nakakadagdag sa
pagpapawalang-sala sa atin ng Dios.  Tayo ay pinawalang-sala sa pamamagitan ng biyaya lamang,
walang mga gawa.  Iyon ang nais nating alalahanin ng Dios.  Hindi natin nais na isaalang-alang ng Dios
ang ating katayuan sa Kanya na umasa maging sa mga gawa na ipinagagawa Niya sa atin.   Sa halip,
nais nating alalahanin tayo ng Dios ayon sa sarili Niyang pagtatalaga, ayon sa sarili Niyang
kagandahang-loob, ayon sa Kanyang panukala ng biyaya, ayon sa Kanyang walang hanggang pag-ibig.
“Hawakan mo ako sa Iyong biyaya, hawakan mo ako sa Iyong pag-ibig.  Huwag mong ibatay ang Iyong
pagtanggap sa akin sa anumang paraan sa mga gawang aking isinagawa, hindi maging sa mga gawa
na iyong isinagawa sa pamamagitan ko.  Kundi hayaang ito ay lubos na ibatay sa sarili Mong
kagandahang-loob at biyaya.” 

Gayundin dapat tayo.  Dapat tayong manalangin bilang mga Cristiano:  “Panginoon, alalahanin mo ako
sa Iyong biyaya; alalahanin mo ako ayon sa Iyong kagandahang-loob.  Panginoon, humanap Ka ng
dahilan upang ibigin ako sa sarili Mong puso, sa Iyong sariling walang hanggang kalooban.  Hawakan
mo akong mabuti ayon sa pasya ng sarili Mong layunin.  Tumingin ka sa Iyong puso at hanapin doon
ang dahilan upang ibigin ako, upang pahalagahan ako, hindi upang pabayaan ako.  Alalahanin mo ako
sa Iyong biyaya.”  Nananalangin ka ba sa ganoong paraan?

Ang pananangan ni Nehemias sa Dios ay nangangahulugan din na inaasam ni Nehemias ang araw
kapag ang talaan ng mga gawa sa lupa ay maihahayag sa madla.  “Alalahanin mo ako kung gayon.
Alalahanin mo ako kapag ang mga aklat ay binuksan at lahat ng mga gawa ng tao ay nahayag; kapag
ang mga gawa ng tao (at ang mga motibo sa likod ng mga gawang iyon) ay naging malinaw; kapag
ang lahat ay binuksan upang malaman ng lahat; kapag ang aking buhay at ang aking gawa ay muling
susuriin sa madla sa araw na iyon; kapag ang lahat ay inilabas (kahit ang mga ginawa sa lihim).
Panginoon, alalahanin mo ako sa Iyong biyaya at pag-ibig.”

Ang iyong mga araw at aking mga araw ay lilipas bago ang muling pagsusuri ng Makapangyarihan sa
lahat.  Ang ating gawain sa iglesia, sa tahanan, sa pag-aasawa, saanman tayo naroon ay muling
susuriin sa araw na iyon.  Iyon ay ihahayag sa araw na iyon sa harap ng lahat.
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Kapag nawala ka na, ang iyong gawa sa lupa, sa isang saysay, ay magpapatuloy pa rin wika nga.
Katulad kay Nehemias.  Ano ang sasabihin ng iyong gawa tungkol sa iyo?  Ano ang mahahayag
patungkol sa iyong gawa?  Kapag nagtanong ang iba, “Bakit ka nabuhay?”  Itanong mo ang tanong
tungkol kay Nehemias:  “Bakit siya nabuhay?”  Iyon ay napakalinaw, di ba?  Hinanap niya ang ikabubuti
ng pangalan ng Dios sa Kanyang bayan.  Inialay niya ang kanyang buhay para sa ikararangal ng Dios
at ng Kanyang bayan.  Bakit ka nabuhay?  Ano ang iyong hinanap?  Ano ang prinsipyo ng iyong buhay?
Ano ang sasabihin nila tungkol sa iyo?  “Nabuhay siya para sa kanyang sarili.”  “Nabuhay siya para sa
sanlibutan.”  “Siya ay taong mapagmataas.”  O:  “Ang kanyang buhay ay ginugol, sa biyaya ng Dios,
sa tanging karapat-dapat na paghahanap:  ang iglesia ni Cristo, ang pagtatayo ng kaharian ng Dios,
ang pagsulong ng pangalan ng Dios, karangalan, at kaluwalhatian sa ebanghelyo.”

Kabataan, ang buhay na ipinamuhay sa paglilingkod sa Dios at sa paglilingkod sa Kanyang bayan at sa
paglilingkod sa Kanyang layunin ay isang buhay na hindi nasayang.  Lahat ng ibang buhay, na
ipinamuhay sa ibang motibo, ay nasayang na buhay.  Ngunit ang buhay na ipinamuhay sa paglilingkod
sa tipan ng Dios, sa paglilingkod sa pangalan at iglesia ng Dios, ay karapat-dapat na ipamuhay.  Lahat
ng ibang hinahanap, lahat ng ibang buhay, ay walang halaga.  Sila ay nauuwi sa kawalang-kabuluhan.
Ngunit sinuman ang nabubuhay para sa ikabubuti at sa kapakanan ng bayan ng Dios ay papasok sa
kagalakan ng Panginoon.  

Mamuhay gaya ni Nehemias.  “Panginoon, nalalaman mong hinanap ko ang ikaluluwalhati Mo.  Kaya
nga ninais kong mabuhay.  Iyon ang nagbigay-motibo sa aking mga araw.  Ngayon alalahanin mo ako,
bigyang-pansin mo ako, makita sa akin ang Iyong biyaya.”  Si Nehemias ay pumunta sa langit at narinig
ang mga salitang ito:  “Magaling, mabuti at tapat na alipin.  Pumasok ka sa kagalakan ng iyong
Panginoon,” ang mga salitang isang araw ay maririnig ng lahat ng nabuhay para sa ikaluluwalhati ni
Cristo. 

___________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka po namin sa aming oras sa aklat ni Nehemias, at hinihiling namin ang Iyong
pagpapala dito.  Dalangin namin na mamuhay kami ng may kamalayan sa aming pananangan sa Iyong
biyaya.  Alalahanin mo kami, O Dios, sa ikabubuti.  Amen.


