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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Nehemias 2:11-20

“Nehemias:  Halikayo, Itayo Natin!”

ni Rev Carl J Haak

Halikayo, at itayo natin.  Ito ang mga salita na ginamit ni Nehemias upang kausapin ang mga tao nang
sa wakas siya ay dumating kasama nila mula sa hari ng Persia at siya ay tumayong kasama nila sa guho
ng Jerusalem.  “Halikayo, at itayo natin.”

Dalangin ko na ang bawat isa sa atin ay marinig ang tawag na iyon ng nabuhay na Panginoong Jesu
Cristo upang maging abala sa gawain ng Kanyang iglesia at kaharian.  Sabi ni Cristo, “Itatayo ko ang
aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya.”  Lahat ng pagtatayo
ng maluwalhating kaharian ng ating Dios ay isinagawa ng Kanyang makapangyarihang kamay ng biyaya.
Subalit Siya ay nasisiyahang gamitin tayo bilang Kanyang mga kasangkapan at bilang Kanyang mga
lingkod.  Mahal natin ang Kanyang kaharian at lahat ng kaugnay sa kahariang iyon.  Isang pribilehiyo ang
ibigay ang ating mga sarili sa tanging makahulugang gawain sa lupa sa ilalim ng araw:  ang pagtatayo
ng maluwalhating kaharian ng Dios at Kanyang iglesia.

Halikayo, at itayo natin.  Dalangin kong nawa ay marinig natin iyan ngayon bilang hindi-matatanggihang
tawag, ang nakakapanabik na tawag ng Panginoon upang maging abala, upang gawing abala ang ating
mga sarili sa mga bagay ng Kanyang layunin at kaharian, upang itayo ang iglesia sa pamamagitan ng
pagpapanatili ng katotohanan ng Kasulatan; sa pagpapanatili ng kredong biblikal ng Reformed; sa
pangangaral ng katotohanan ng ebanghelyo; sa pagiging sangkot sa taus-pusong ebanghelismo at ang
pagpapakalat nitong maluwalhating ebanghelyo.  Itayo ang mga pader sa pamamagitan ng pagtuturo
sa mga bata sa iglesia ng mga kwento sa Biblia, tiyak, ngunit turuan din sila ng mga pinagpalang
doktrina at ng buhay ng kabanalan.  Huwag hayaang ang iglesia ay mahulog sa mga guho ng
pagwawalang-bahala.  Huwag hayaang ang iglesia ay madaig ng mga damo ng kabulaanan.  Huwag
hayaang ang iglesia ay ibagsak ng mga pag-aaway at pagkakabaha-bahagi.  Kundi, halikayo, itayo natin.

At itayo ang mga pader ng iyong sariling espiritual na buhay.  Sa II Corinto 7:1 ay mababasa natin, “Mga
minamahal, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu, na
ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Dios.”  Ang espiritual mo bang buhay ay
pinagkagibaan, gaya ng bumagsak na pader, kinalatan ng mga bato ng mabuting nasa na hindi ibinalik
sa lugar;  malalaking butas ng pagwawalang-bahala, na nagpapahintulot ng sanlibutan sa loob ng  iyong
puso at nagpapahintulot sa mga bagay sa iyong buhay na nagiging dahilan upang ang iba ay alipustahin
ang iyong Dios?  Halikayo, itayo natin sa tunay na pananampalataya kay Jesu Cristo.

Itayo ang inyong pamilya.  Itayo ang inyong pag-aasawa.  Turuan ang inyong mga anak.  Sanayin sila.
Itayo ang inyong pag-aasawa ng matibay sa Salita ng Dios, pag-ibig sa Dios, at magsakripisyo sa isa’t
isa.  Ang dakilang gawain ng kaharian ng Dios:  Halikayo, itayo natin.    
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At dalangin kong ang maging tugon ay, “Magsimula na tayong magtayo.”  Ito ang tugon ng bayan ng
Dios sa tawag ni Nehemias.

Dalangin ko na ang mga sakripisyo ng oras, lakas, pera ay ituturing na magaan para sa atin.  Dalangin
ko na bibigyan tayo ng Dios ng mga pinuno, sa espiritual, upang bigyan tayo  ng inspirasyon –
matatanda at mga diakono upang pangunahan tayo.  At dalangin ko na, habang tayo ay haharap din sa
pagsalungat at panghihina ng loob sa pagtatayong ito, si Nehemias man ay naharap sa mga pagsalungat
at maraming panghihina ng loob, hindi tayo maaaring umatras kundi sabihin, gaya ng sinabi ni
Nehemias:  “Pagtatagumpayin tayo ng Dios ng langit at kaming mga lingkod niya ay magsisimula nang
magtayo”     (t. 20).

Tayo ay dumating ngayon sa ikatlong mensahe sa buhay ni Nehemias.  Ito ay hango sa Nehemias
2:11-20.  Pagkatapos ng nakakapagod na paglalakbay ng maraming buwan, nakita ni Nehemias ang
Jerusalem sa unang pagkakataon sa kanyang buhay.  Si Nehemias, iyong matatandaan, ay ang
tagapagdala ng kopa ng hari sa Persia.  Nakatanggap siya ng balita tungkol sa pagkawasak kung saan
ang Jerusalem ay nanatili, at sinabi sa kanya na ang mga pader ng Jerusalem ay hindi pa rin muling
naitatayo.  Siya ay lalaking hinanap ang kapakanan ng mga anak ng Israel.  Sa kanyang puso ay inilagay
ng Dios ang matibay na layunin – na ibibigay niya ang kanyang sarili para sa layunin ng Dios. 

Siya ay nadaig, walang duda, nang sa wakas ay dumating siya at nakita sa kanyang sarili ang mga
gumuhong pader ng bayan, sunog na mga pintuan, at pagkawasak.  Mula sa Kasulatan ay alam niya
kung ano dapat ang bayan ng Dios.  Ang Jerusalem (Awit 122) ay itinayo bilang bayan na matibay, kung
saan ay may mga trono ng kahatulan.  Ang Jerusalem, sa kanyang mga pader at sa kanyang mga bahay
at sa kanyang kaayusan, ay larawan ng layunin ng Dios sa lupa.  At nakita niya siya, ngayon, nagdurusa
– nagdurusa sa ilalim ng mga epekto ng kasalanan, sa ilalim ng mga epekto ng kahatulan ng Dios sa
pag-iwan nila sa Dios.  Dumating siya sa Jerusalem at nakita mismo itong pagkawasak. 

May dalawang katotohanang ipinahayag sa kanyang pagdating na medyo mahalaga.  Una sa lahat, sa
ating pagbasa sa sitas ng Nehemias kapitulo 2 nakikita natin na walang parangya nang siya ay dumating.
Walang mga sumalubong.  Bagama’t ikinalat na ang bali-balita ng mga kaaway ng Judio, at kahit ang
mga kaaway ay nalalamang may isang lalaki na dumating upang hangarin ang kapakanan ng mga anak
ni Israel (t. 10), gayunman ang mga maharlika at mga prinsipe at mga pari ng Jerusalem ay hindi bumuo
ng sasalubong  kay Nehemias.  At si Nehemias mismo ay lumapit ng walang anumang pang-relihiyong
pag-iingay, walang banda upang magpakita ng suporta, walang pagyayabang, walang programa ng
pagpapalista, walang nagbibigay-inspirasyong pananalita upang tulungan ang mga tao na makuha ang
pangitain.  Hindi, dumating siya bilang lingkod ng Dios na nakatingin sa Dios para sa kalakasan, sa Dios
para sa kanyang karunungan, at sa Dios para sa kanyang direksyon.  Mababasa natin sa talatang 12,
“Wala akong pinagsabihan kung ano ang inilagay ng aking Dios sa aking puso upang gawin para sa
Jerusalem.”

Ang pangalawang bagay na sinabi sa atin ay nagpahinga siya (t. 11):  “Kaya’t dumating ako sa Jerusalem
at tumigil doon sa loob ng tatlong araw.”  Ganito rin ang ginawa ni Ezra labintatlong taon na ang
nakalipas.  Siya rin, ay dumating at nagpahinga.  Ang pisikal na pamamahinga ay kinakailangan.  Ang
paglalakbay ng ilang buwan ay nakapagod kay Nehemias.  At isang malaking gawain ang nasa harapan
niya.  Kaya ninais niyang magpalakas muli.  Ninanakawan tayo ng kapaguran ng pananaw, nagpaparami
ng ating alalahanin, at pinagmumukhang kabigatan ang lahat ng bagay.  Kaya siya ay nagpahinga.
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Pagkatapos na siya’y makapagpahinga isinagawa ni Nehemias sa gabi ang pagsisiyasat sa mga pader ng
Jerusalem – isa sa pinakamadulang eksena sa aklat ng Nehemias.  Mababasa natin:  “Kinagabihan,
bumangon ako… at ako’y lumabas sa Pintuan ng Libis.”  Ang pagsisiyasat na ito ay ginawa sa gabi ng
palihim na, para kay Nehemias, ay napakahalaga sa puntong iyon.  Ang mga pinuno, mga taong tulad
ni Sanballat at Tobias at Gesem (na mas makikilala pa natin sa mga darating na linggo), ay nag-lobby
sa hari ng Persia na sapilitang ipatigil ang paggawa sa mga pader ng Jerusalem.  Kaya nais ni Nehemias
na panatilihin sa dilim ang mga kaaway hangga’t maari tungkol sa kanyang hangarin at huwag silang
bigyan ng pagkakataon na pakilusin ang  kalaban bago pa man siya makapagsimula.

Para sa mga Judio (mga pari, mga maharlika, mga pinuno, at mga trabahador), hindi nais ni Nehemias
ng malaking pagpapakita.  Nais niyang iwasan ang tanong kung ano ang kanyang layunin na nasa isip
nya.  Kaya, kasama ang ilang piling isinama niya, palihim siyang umalis upang siyasatin ang mga pader.
Iyon ay lubusang pagsisiyasat, mula sa pintuan patungong libis.  Ang Jerusalem ay nakatayo sa ibabaw
ng mga bangin.  Ang mga bato ay gumulong nang ang mga pader ay winasak.  Ginagamit niya ang dilim
ng pintuan ng dumi (daluyan ng dumi).  Dumaraan siya sa pintuan ng bukal ng tipunan ng tubig ng hari,
nabasa natin.  Saanman siya pumunta, iyon ay tanawin ng pagkawasak.  Ang mga pader ng Jerusalem
ay bumagsak, at ang mga pintuan ay natupok ng apoy.  Si Nebukadnezar at kanyang mga sundalo ay
nagsagawa ng lubusang trabaho,  isang mapangyamot na trabaho,  kung kaya’t ang hayop, nabasa
natin, na sinasakyan ni Nehemias ay walang madaanan sa guho.  Kailangang bumaba ni Nehemias at
tumalon palipat-lipat sa mga bato.  Anumang maaaring gamitin na pananggalang ay napulbos.  Lahat
ng di-malilimutang itinayo na nagpapakita ng kagandahan ng Zion ay nadungisan ng apoy at dinurog ng
malalaking martilyo.

Ang pagtaya niya ito ay isang buntong sira.  Ang pagtaya niya ay ang gawaing nasa harapan niya ng
pagpapanumbalik ng mga pader na ito at ng bayang ito ay nakakatakot at mahirap at mapanganib.  At
imposible para sa tao.

Ito ay kagamit-gamit sa ngayon.  Mahal mo ang layunin ng Dios.  Ninanais mo ang mabuti para sa
layunin ng Dios.  Kailangan mong gumawa ng pagtaya.  Dapat ay wala ka sa ilalim ng anumang  maling
paniniwala.  Ang mga pader ng Jerusalem, gaya ng sinabi natin, ay kumakatawan sa mga bagay na dapat
nasa lugar kung nais nating masiyahan sa ating kaligtasan – ang mga bagay na iyon na dapat matatag
kung tayo ay sasagana sa ating pananampalataya kay Jesu Cristo.  Ang mga pader ng iglesia ay ang mga
pangangaral ng dalisay na doktrina ni Jesu Cristo, isang naka-sentro sa Dios na pagsamba sa pagkatawag
sa pananampalataya at pagsisisi, at ang matibay na panghahawakan sa salita ng buhay at katotohanan.
Sa sarili nating mga buhay, ang mga pader na iyon ay ang kaalaman sa Banal na Kasulatan, ang buhay
ng panalangin, ang buhay ng kabanalan, ang buhay ng pagsisisi, ang pakikisama ng mga banal, mga
tapat na pag-aasawa, mga mapagmahal na pamilya.  Ang mga ito ang mga pader.  Kapag tayo ay
nananalangin, “Itayo ang mga pader ng Zion,” ipinapanalangin natin, “Panginoon, pangalagaan mo ang
mga bagay na ito sa kanilang lugar.”

Ngayon siyasatin ng tahimik ang mga pader.  Lumakad ka sa paligid.  Magkaroon ng pagkaunawa.
Tingnan ito.  Ang iglesia, ngayon, sa sanlibutan – gaanong guho!  Gaano na ang bumagsak! Ang
pagsamba ba sa Dios ay gaya ng Kanyang hinihingi, o ang pagsamba ba ng iglesia na bumabagay sa
tao?  Ang mga blokeng pangtayo ng pader, ang mga batong pundasyon, ang Reformed at biblikal na
mga kredo, ay itinapon na.   Ang emosyon ay napagkakamalang pananampalataya.  Ang kabanalan ay
iniiwan.  Ang pagpapahintulot sa paghihiwalay o diborsyo para sa bawat dahilan at muling pag-aasawa
at paglapastangan sa Sabbath at ang pagpaparaya sa buhay na walang kabanalan – ang iglesia ay
palaging nanganganib na maging guho.
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Subalit tingnan ang sarili ninyong mga pader, ang sarili ninyong espiritual na buhay.  May maliit ka bang
interes sa ebanghelyo?  Nagbibigay-daan ka ba sa pagdududa sa gitna ng iyong mga paghihirap?  Paano
ka naman pumupunta sa iglesia?  Pumupunta ka ba sa iglesia na may pagmamahal sa Dios at pagnanais
na marinig ang Kanyang Salita?  Paano naman ang pansarili mong mga pader?  Siyasatin ang mga
pansariling pader na iyon ng pagpapanatili sa iyong buhay ng mga bagay na dapat ay naroon kung
kailangan mong sumagana sa espiritual.  Paano naman ang pagdiriwang mo ng Sabbath?  Paano naman
ang kalinisan ng iyong buhay sekswal?  Paano naman ang iyong mga pakikipag-kaibigan?  Paano naman
ang iyong pamilya?  Paano naman ang iyong pag-aasawa?  Gumawa ka ng pagsisiyasat.  Tiyak na
makikita mong napakadali para sa lahat ng mga ito na bumagsak sa paligid natin.

Ito ang salita ngayon, ni Nehemias pagkatapos niyang magsiyasat:  “Halikayo, itayo natin ang pader ng
Jerusalem upang hindi na tayo magdanas ng kahihiyan.”  Nang siya ay tumayo kinabukasan sa harap
ng mga tao, iyon ay espiritual na nakakagulat na sandali, isang sandali ng tunay na katapangan at tunay
na pananampalataya.  Hindi ko halos masisisi si Nehemias kung, pagkatapos niyang magsiyasat, ay
nagpalista na siya kinabukasan sa unang kamelyong tren pabalik sa Persia.  Hindi ko siya halos masisisi
kung sinabi niyang, “Hindi ko kayang gawin ito! Walang saysay na subukan.  Ito ay isang walang
pag-asang layunin.”  Ngunit sa halip na gayon, itong lingkod ng Panginoon ay kinausap ang mga tao sa
mga salitang ito:  “Halikayo, itayo natin.”  Lumakad siya sa pananampalataya.  Nakita niya ang mga
kahirapan.  Nakita niya ang salungat.  Mas naunawaan niya ito kaysa sinumang tao.  Ang mga Judio ay
bumalik mga pitumpu’t limang taon ang nauna.  Sa loob ng pitumpu’t limang taon ay tinitingnan na nila
ang mga nakakalat na mga bato na dating mga pader ng Jerusalem.  Hindi ito magiging madali para
gawin.  Ngunit si Nehemias ay nakatuon sa Dios.  Nakita niya ang Dios na hindi nakikita.  Laban sa
pag-asa siya ay naniwala sa pag-asa.  Niyakap niya ang buhay na Dios sa pamamagitan ng
pananampalataya.  Nakita ni Nehemias na ang nagtatag at nagtayo ng bayan ng Jerusalem, ang iglesia
ng Dios, ay ang Dios!

At, sa pananampalataya, humakbang siya pasulong sa pamumuno.  Kinaumagahan, sa halip na tahimik
na lumabas sa bayan, dumating siya sa paningin ng madla na may direkta at mapanghamon na salita:
“Halikayo, itayo natin.”  Mababasa natin, “Pagkatapos ay sinabi ko sa kanila, Nakikita ninyo ang
magulong kalagayan natin, kung paanong ang Jerusalem ay guho at ang mga pintuan nito ay nasunog.
Halikayo, itayo natin ang pader ng Jerusalem upang hindi na tayo magdanas ng kahihiyan.”

Pansinin ang dalawang bagay sa tawag ni Nehemias, ang dalawang bagay na ito ay mahigpit.  Una sa
lahat, kinilala nila ang kanyang sarili kasama ng bayan.  “Nakikita ninyo ang magulong kalagayan natin.”
Ang lalaki ay kadarating ilang araw pa lamang.  Hindi niya sinasabi, “Nakikita ko ang magulong kalagayan
ninyo.”  O, hindi.  “Na kalagayan natin.  Isa ako sa inyo.”  O, ang pangangailangan para sa pagkakaisa
ng puso sa gawain ng Panginoon.  Hindi paghiwalay sa mga pagdurusa ng iglesia.  Hindi pagpapababa
sa kanila na lubog sa mga pagdurusang iyon.  Kundi ang tunay na pagkakaisa at habag sa iglesia ni Jesu
Cristo.

Pagkatapos pansinin, pangalawa, na ang kanyang tawag ay tumama sa isang malalim na espiritual na
ugat:  “Halikayo, itayo natin upang hindi na tayo magdanas ng kahihiyan.”  At ibig niyang sabihin, hindi
pansarili, kundi kahihiyan sa pangalan ng Dios.  Sinasabi niya na ang malaking usapin dito ay hindi ang
ating reputasyon at ang ating kaginhawahan at ang ating mga problema, kundi ang kahihiyan na
inihahatid ng lahat nang ito sa pangalan ng Dios.  Sapagkat, nakita mo, kung walang makakapukaw sa
anak ng Dios upang kumilos, na dapat, na kailangan.  Ang pangalan ng Dios ay magiging kahiya-hiya.
May dapat tayong gawin!  Kung ang iglesia ay mayroong espiritual na buhay, iyon ang magpapabangon
sa iglesia at magpapakilos.  Ano ang sinasabi tungkol sa Dios?  Ano ang sinasabi tungkol sa Dios kapag
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ang mga kasapi ng iglesia ay kumikilos gaya ng sanlibutan?  Ano ang sinasabi tungkol sa Dios kapag ang
mga kasapi ng iglesia, ikaw at ako, ay walang panahon sa Salita ng Dios?  Ano ang sinasabi tungkol sa
Dios kapag ang katotohanan ng Salita ng Dios ay nakompromiso?  Ano ang sinasabi tungkol sa aking
Dios kapag ang anak ng Dios ay kumikilos at nagsasalita gaya ng sanlibutan?  Narito ang ugat ng biyaya:
Na tayo ay hindi na maging kahihiyan sa ating Dios.

Hinikayat niya ang mga tao.  Hinikayat niya sila, una sa lahat, sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila
kung ano ang ginawa na ng Dios.  Mababasa natin sa talatang 18, “Sinabi ko sa kanila ang tungkol sa
kamay ng aking Dios na naging mabuti sa akin, at gayundin ang mga salitang sinabi sa akin ng hari.”
Sinabi niya sa kanila ang mapagbiyayang gawa ng Dios, sa kung paano siya bilang tagapagdala ng kopa
ng hari ay binigyan ng pagkakataon upang dalhin ang pangangailangan ng Jerusalem sa harap ng hari
at kung paanong ang hari ay sumang-ayon sa lahat ng kanyang kahilingan at binigyang-pahintulot na
ang gawain ay gawin.  Iyon ay hindi maliit na bagay.  Ang gawain ay may pahintulot ng hari.  Kaya
hinikayat niya sila na ang mabuting kamay ng Dios ay nasa kanila.  

Pangalawa, hinikayat niya sila sa Dios.  Sa dalawang bagay tungkol sa Dios, lalo na – ang Kanyang
kapangyarihan at Kanyang pagka-nasa lahat ng lugar (omnipresence).  “Ang kamay ng aking Dios na
naging mabuti sa akin.”  Ang Dios na ito ay may makapangyarihang kamay, kamay na kasama natin.
At ang Dios na ito ay Dios na may dakilang kapangyarihan, dakilang kakayahan.  Siya ay kasama natin.

Mababasa natin, “At kanilang sinabi, Magsimula na tayong magtayo.  Kaya’t itinalaga nila ang kanilang
mga sarili para sa ikabubuti ng lahat.”  Ang mga tao ay hindi masuwayin.  Sinagot nila ang tawag ni
Nehemias.  Sa pamamagitan ng pananampalatayang kumikilos sa kanila, at nabuhayan sa lingkod ng
Dios, nagpahayag sila ng katatagan na maging tapat sa gawain ng Panginoon.  Sa katulad ding
pananampalataya kung saan ang Israel ay nagpatuloy tungo sa Dagat na Pula nang sabihin ni Moises,
“Magpatuloy,” gayundin ngayon ang bayan ng Dios ay nagpapatuloy sa pananampalataya.

Ang katatagan bang ito ay kumikilos sa iyong kaluluwa?  Tinawag ka ng Dios upang maging aktibo sa
inyong iglesia, upang gumawa para sa ikabubuti at ikatitibay ng iglesia.   Tinawag ka ng Dios upang
maging aktibo sa iyong pamilya, sa iyong pag-aasawa, sa iyong buhay, upang itayo ang mga pader,
upang maging para sa Kanyang ikararangal at sa kanyang ikaluluwalhati.  Ngayon, halinakayo.  Italaga
natin ang ating mga sarili sa Dios at tayo ay magpatuloy sa gawaing ito na umaasa sa Dios.

Magkakaroon ng pagsalungat.  Alam ito ni Nehemias.  May tatlong mapaggawa ng gulo.  Malalaman
natin ang tungkol sa kanila sa mga darating na linggo.  May isang lalaking tinatawag na Sanballat, na
isang lider-pulitikal.  Ang ibig sabihin ng Sanballat ay “ang kasalanan ay nagbibigay-buhay.”  Siya ay
taong masama.  May isang lalaking tinatawag na Tobias.  Siya ay lider-pangrelihiyon.  At naroon si
Gesem, na isang mangangalakal.    Siya ay lalaking materyalistiko.  Ang tatlong lalaking ito ay
pagmumulan ng matibay na pagsalungat.    Ang pagsalungat ay laging naroon sa pagtatayo ng kaharian
ng Dios.  Saanman naroon ang kahariang iyon – sa iglesia, sa tahanan, sa iyong pansariling buhay –
laging magkakaroon ng pagsalungat.  Magkakaroon ng mga pag-atakeng pasalita.  Ang tatlong lalaking
ito ay pinagtawanan si Nehemias at ang mga tao upang laitin at hamakin sila.  Pagkatapos ay nagsimula
silang magbintang ng masasamang motibo kay Nehemias.  “Maghihimagsik ba siya laban sa hari?”  sabi
nila.  Iyon ay para matakot si Nehemias.

Si Nehemias, gayonman, ay hindi halos nagpahinga sa kanyang gawain upang sagutin ang kanilang mga
kasinungalingan.  Mababasa natin sa talatang 20:  “Nang magkagayo’y sumagot ako sa kanila,
Pagtatagumpayin kami ng Dios ng langit at kaming mga lingkod niya ay magsisimula nang magtayo;
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ngunit kayo’y walang bahagi, o karapatan, o alaala man sa Jerusalem.”  Pagtatagumpayin kami ng Dios.
Itinataas ni Nehemias ang Dios, at hindi siya natatakot sa kanilang pahiwatig at kanilang paninira.
Naniniwala siyang pagpapalain ng Dios ang proyekto.  At iyon ang mahalaga sa kanya.  Inatasan niya
ang mga manggagawa na huwag pansinin ang panglalait ng mga kaaway.  Hayaan mo silang magsalita,
may trabaho tayong dapat gawin.  At ipinakita niya sa kanila na hindi siya magpapatakot sa kanila.
“Wala kayong bahagi, wala kayong lugar dito, wala kayong karapatan.  Pinahintulutan ako ng hari, bilang
gobernador ngayon ng Jerusalem, upang magpatuloy sa gawaing ito.  Hindi mahalaga kung ano ang
sasabihin ninyo.  Magpapatuloy kami sa gawaing ibinigay sa amin ng Dios.”  At nagpatuloy siya sa
gawain.  Hindi siya mag-aaksaya ng panahon o makikipagtalo sa mga lalaking iyon o magkukuskos
balungos sa kanila na nanghahamak at sumasalungat sa gawain.  Panahon na para sa pagtatalaga sa
layunin ng Dios.  Panahon na para sa pagpupunyagi ng kakayahan.  Panahon na para masangkot.
Panahon na para magsakripisyo.  Panahon na para sa buong-pusong paglilingkod sa Panginoon at sa
Kanyang iglesia at sa Kanyang gawain.

At iyan din ay panahon na sa iyong tinitirhan.  Panahon na para sa mga nagmamahal sa iglesia ng Dios
na sabihin, “Halikayo, itayo natin.”  Panahon na para sa lahat ng nagmamahal sa kaharian ng Dios sa
iglesia at sa sarili nilang buhay at sa pag-aasawa at sa pamilya at sa mga paaralang Cristiano – panahon
para sabihin mong, “Magsimula na tayong magtayo.  Ang Dios ng langit, pagtatagumpayin Niya tayo.
Kung gayon kami na Kanyang mga lingkod ay magsisimula nang magtayo.”

________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka namin sa Iyong Salita.  Dalangin namin na ito ay maging pagpapala sa amin
sa araw na ito.  Panatilihin Mo kaming tapat sa maluwalhating layunin ng Iyong kaharian.  Sa pangalan
ni Jesus, Amen.


