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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Nehemias 4

“Nehemias: Nagtatayo Na May Tabak At Dulos”

ni Rev Carl J Haak

Sa mga nakaraang linggo sinusundan natin si Nehemias, ang lalaking bumalik sa Jerusalem upang itayo ang
mga pader ng bayan ng Dios.  Kasama ni Nehemias, nakita natin na tayo rin, bilang mananampalataya, ay
tinawag sa gayon ding gawain.

Anu-ano ang mga pader ng Zion?  Sila ay tumutukoy sa lahat ng nais na wasakin ng diablo, ng sanlibutan,
at ng ating makasalanang laman sa buhay ng Cristiano.  Ang pagtatayo ng mga pader ng Zion ay tumutukoy
sa pagtitipon, pagtatanggol, at pangangalaga sa iglesia ni Jesu Cristo sa pamamagitan ng pangangaral ng
Salita ng Dios.  Ang pagtatayo sa mga pader ng Zion ay tumutukoy sa tapat na buhay na may kinalaman sa
katotohanan ng Dios, ang buhay ng pagsisisi at pananampalataya kay Jesu Cristo, ang buhay ng pakikisama
sa mga banal.  Ang mga pader ng Zion ay may kabanalang pag-aasawa at may kabanalang mga pamilya na
nagmumula sa mga pag-aasawang iyon.   Ang mga pader ng Zion ay ang mga pansariling buhay ng
kabanalan na itatayo sa pananampalataya sa Panginoong Jesu Cristo. 

Ngayon, hindi pa nagtatagal na sinimulan ni Nehemias ang pagtatayo ng mga pader ng Jerusalem at upang
ipakita na hindi siya pumunta upang magsalita kundi upang gumawa, ay nagsimula na rin ang kanyang mga
problema – pagsalungat na nagpaliit sa lahat ng kanyang mga pagsubok na naranasan sa puntong iyon.
Mayroong pagsalungat sa labas ng  hanay, at may mga nakakapagpahina ng loob sa hanay ng mga Judio.
Ganoon lagi ang nangyayari.  Sa mga salita ni apostol Pablo (II Cor. 7:5), “Sapagkat maging nang kami ay
dumating sa Macedonia, ang aming mga katawan ay hindi nagkaroon ng kapahingahan, kundi pinipighati sa
bawat paraan – sa labas ay labanan, sa loob ay takot.”  Ang tunay na gawain ng pagtatayo ng mga pader
ng Zion ngayon, ayon sa sariling layunin ng Dios, ay kailangang harapin ang malaking kaguluhan.  Ang
layunin ng Dios ay, una sa lahat, upang dalhin tayo sa Kanya para sa ating kalakasan.  Ang Kanyang layunin
ay, pangalawa, upang dagdagan ang ating panghahawakan sa buhay na Dios.  At, pangatlo, ay upang gawin
tayong mas sensitibo sa pangangailangan ng isa’t isa.

Si Nehemias ngayon ay nahaharap, sa kapitulo 4, sa malaking pagsalungat sa gawain ng pagtatayo ng mga
pader.  Ngunit ating papansinin na si Nehemias ay hindi ito idinaing, hindi niya ito isinumpa, hindi niya ito
minasama.  Kundi ipinakita niya ang biyaya ng pagtitiyaga.  Ipinakita niya ang biyaya ng kalakasan at pag-ibig
ng Cristiano.  Nabasa natin sa kapitulo, “Kami ay nanalangin sa aming Dios, at naglagay ng bantay laban sa
kanila sa araw at gabi” (t. 9).  “Aking inilagay sila sa likod ng mga pader na hawak ang kanilang mga tabak
at mga sibat.  Ako’y tumayo at sinabi sa mga taong-bayan, ‘Huwag kayong matakot.  Inyong alalahanin, ang
Panginoon ay kasama natin.’”

Si Nehemias ay halimbawa sa atin kung saan ang katapusan ng sanlibutan ay dumating ngayon, habang tayo
din, ay nasa gayon ding gawain at nahaharap sa gayon ding kaguluhan at pagsalungat.  Siya ay halimbawa
ng pananampalataya.  Siya ay halimbawa ng pananampalatayang  bigay ng Dios, nakasentro sa Dios, at
umaasa sa Dios.  Si Nehemias ay nagpatuloy sa gawain dahil sa biyaya ng Dios na makapangyarihang
kumikilos sa kanya.  Ang sa kanya ay pananampalatayang alam gumamit ng mga kasangkapang ibinigay ng
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Dios sa kanya.  Inilagay niya sa isang kamay ng mga lalaki ng Israel ang sandata sa pakikipaglaban, tabak
na pangsanggalang, at sa kabilang kamay ay gamit sa pagtatayo, dulos na pangtayo.  Nagtayo siya na may
tabak at dulos.  

Ang Kapitulo 3, na tiningnan natin noong nakaraang linggo, ay nagbigay ng magandang larawan ng bayan
ng Dios na ang mga puso ay nasa paggawa, kung paano nila pinasimulang itayo ang mga pader ng Jerusalem
sa pagkakaisa, na may pagsasakripisyo, at sa pagpapakita ng matinding sigasig.  Ang daloy ng pagiging
masigasig ay pumintig sa gitna nila – ang pag-awit ng mga Salmo, at ang ngiti ng kasiyahan sa pagpapala
ng Dios.

Ngunit ngayon ibinabalik tayo ng kapitulo 4 sa katunayan.  May mga sandali ng sigasig at kasiglahan sa
gawain ng Panginoon – halimbawa, sa pasimula ng isang Cristianong paaralan, ang pagtatatag ng isang
bagong kongregasyon, ang panganay na ipinanganak sa isang pag-aasawa, ang pagpupulot-gata.  Ngunit
sa kapitulo 4 mayroong tayong katunayan na sa gawain ng Panginoon dapat nating asahan na bobombahin
tayo ng problema, kaguluhan, at pagsalungat.

Ang kaguluhan ay dumating, una sa lahat, mula sa labas, sa anyo ng pagtuya, sa anyo ng banta, at sa anyo
ng planong ginawa ng mga kaaway ng ginagawa ni Nehemias dahil kinapopootan nila ang Dios ni Nehemias.
Sinabi sa atin ang tungkol kay Sanballat at Tobias.  Ang dalawang lalaking ito, matatandaan natin mula sa
kapitulo 2:10, ay nayamot nang dumating si Nehemias.  Sila ay nayamot ng husto nang may isang lalaking
dumating para sa kapakanan ng mga Judio.   Ang dalawang lalaki ay tumawa nang magpasya ang mga Judio
na pakinggan ang tawag ni Nehemias upang simulan ang muling pagtatayo ng mga pader. 

Ang Sanballat ay nangangahulugang “ang kasalanan ay nagbibigay buhay.”  Siya ay lapastangang tao.  Siya
ay namamahala sa lugar.  At si Tobias ay isang Amonita at isang huwad na propeta.  Ang dalawang kaaway
na ito ay sinubukan ang tatlong bagay upang matalo ang pagtatayo ng mga pader.

Una, sinubukan nila ang malupit na pagtuya.  Kung babasahin mo ang mga talatang 1-3, makikita mo na
nang marinig ng dalawang lalaking ito ang mga pader ay itatayo, nagpasimula nilang sabihin, una sa kanilang
mga sarili, “Anong ginagawa nitong mahihinang Judio?  Ibabalik ba nila ang mga bagay?  Mag-aalay ba sila?”
Pagkatapos nagsimula silang manuya.  Sinabi ito ni Tobias:  “Kapag ang alinmang asong-ligaw ay umakyat
roon, ibabagsak nito ang kanilang mga batong pader” (t. 3).  Nagsimula sila ng malupit na panunuya.
Pinagtawanan nila ang layunin nitong mahihinang Judio, ng pagtatayo ng mga pader ng Zion para sa
ikaluluwalhati ng Dios.   Tinuligsa nila ang kanilang pagiging masigasig.  Pinalaki nila ang mga problemang
kanilang daranasin.  Ang mga salita ay makapangyarihan.  Ang mga salita ay maaaring makasakit.  Ang mga
salita nina Tobias at Sanballat ay puno ng panunuya at kapaitan.  Sinabi nila na kahit ang asong-ligaw (na
kilala sa kanyang pagiging magaan at matatag)  kahit ang isang asong-ligaw na lumakad ng pino sa bato ng
pader na kanilang itinatayo, ang batong iyon ay babagsak.

Ang pangalawang bagay na ginawa nila ay sinubukan nilang takutin si Nehemias at ang mga tao.  Habang
ang gawain ay patuloy na sumusulong at ang mga pader ay pinagdurugtong, ang mga kaaway ay
magkakasamang nagbalak na puntahan at labanan ang Jerusalem.  Tinipon nila ang kanilang pwersa sa
harapan ng Jerusalem, iniisip na ang kanilang presensya, ang pagpapakita ng lakas, ay sapat na upang itaboy
ang taong-bayan sa mga pader at mapatigil sila.

Pagkatapos ay sinubukan nilang takutin sila.  Mababasa natin iyan sa mga talatang 11ss.  Bawat umaga ang
mga manggagawang umuwi na sa nayon sa paligid ay bumabalik sa paggawa ng pader.  Sinabi ng mga
kaaway, “Sisingit tayo sa gitna nila habang sila ay pumapasok sa Jerusalem.  Magpapanggap tayong mga
manggagawa.  Sisingit tayo sa gitna kanila at papatayin sila.   Susubukan natin ang paglapit ng patago.”
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Kaya ang pamamaraan ay:  tuya, pananakot, at mga banta.  Bigyang-pansin.  Ang pagsagana ng tunay na
iglesia ni Jesu Cristo ay isang malaking pighati, isang pagkayamot sa sanlibutan.  Ginagalit nito ang pwersa
ng kasalanan.    Kapag ikaw ay sumusulong sa pagpapabanal sa sarili mong buhay, nagsisisi at tinatalikuran
ang kasalanan, ito ay nagbubuyo sa diablo.  Ang pagiging tapat sa pag-aasawa at hindi nagsasama bago
magpakasal kundi namumuhay ng dalisay at walang dungis – ito ay nagpapagalit sa sanlibutan, ito ay
nagsusulsol sa pwersa ng kadiliman, kaya’t sila ay nagiging nakatalaga upang wasakin ka sa daan ng
kabanalan.  

Ngunit tandaan:  lahat ng sumasalungat sa iyo ay hindi dapat magpatalikod sa iyo mula sa iyong tungkulin.
Ang pagkutya na natatanggap mo dahil sa iyong paglakad sa buhay, ang mga tingin ng paghamak, at ang
mga panunukso sa iyo – ang mga ito ay di dapat magpaalis sa iyo mula sa iyong tungkulin.  

Subalit ang paghihirap na naranasan ni Nehemias ay hindi lamang mula sa labas.  Siya ay naharap sa mga
nakakapagpahina sa loob ng hanay na higit na nagiging banta sa gawain.  Ang taong-bayan ng Juda ay
lumapit kay Nehemias upang sabihin sa kanya ang mahirap na kalagayan sa paggawa at sila ay pagod na at
napakalaki ng panganib na naglalantad sa kanila at sa kanilang pamilya.  Mababasa natin, “Ngunit sinabi ng
Juda, Ang lakas ng mga tagapasan ay nauubos, at marami pang basura, hindi kami makagawa sa pader” (t.
10).  Ang lakas nila ay nauubos.  Sila ay nanginginig; pagod, pagod na pagod na hindi na sila halos makatayo
ng tuwid.  Sila ay gumigiwang.  Ang ilang linggo nilang pakikipagbuno sa mga bato sa taas ng bangin ay
umubos sa kanilang lakas.  Sinimulan nila ang gawain ngunit ngayon ay napakalinaw na ang kailangan ay
malaking pagsisikap at ito ay nangangako lamang ng higit pa sa hinaharap.  Ang pangangailangan ay
nadagdagan.

Pangalawa, ang kanilang mga pamilya ay nakalantad sa panganib.  Mababasa natin, “Nang dumating ang
mga Judio na naninirahang kasama nila [iyon ay, ang kanilang mga kaaway], sinabi nila sa amin nang
sampung ulit, Mula sa lahat ng mga lugar na kanilang tinitirhan, sila ay aahon laban sa atin” (t. 12).  Iyon
ay, ang mga lalaking nakatira doon sa malalayong baryo ay paulit-ulit na pinagbabantaan na kapag sila ay
wala ang kanilang mga pamilya ay lulusubin.  O, kapag sila ay umuwing pagod mula sa paggawa, sila ay
tatambangan.

Ilarawan si Sanballat na inilalagay ang kanyang pagkasiga, ang kanyang pananakot, sa mga kanto habang
ang isang lalaki ay maagang pumunta upang gumawa.  “Hoy, kaibigan.  Papunta sa paggawa ng mga pader
na iyon, ha?  Ang asawa at mga anak ay nag-iisa lang sa bahay, di ba?  Babalik kang pagod mamayang gabi.
Mabuti pang magbantay ka sa likuran mo.”

Ang mga kahirapan, ang mga nagpapahina ng loob, ang mga takot, at ang kapaguran ng bayan ng Dios ay
tunay na tunay.  Nabuo nilang kasinglaki ang banta sa gawain gaya ng pagsalungat mula sa labas.  Sa
katunayan, mas malaking banta.  Mas madaling magsimula ng gawain ng Panginoon sa loob ng iglesia, sa
isang Cristianong pag-aasawa, sa isang Cristianong pamilya na may maliliit na anak, kaysa sa pagpapatuloy
nito.  Ang hilig sa pagmamasama at kawalang pag-asa at panloob na kawalang-tiwala (hindi ko kaya,
masyadong magastos, ang banta ay napakalaki) ay malalaking kaaway.  Ang pagmamasama ay mas malaking
kaaway kaysa atheism.  Ang kawalang-pananampalataya ay isang banta sa atin.  Ang kawalang pag-asa ay
nagpapahina sa ating lakas.  At ang pagmamasama ay bumabaluktot sa katotohanan.  Ang taong-bayan ang
nagsisimulang magsabi, “Hindi namin kayang itayo ang mga pader.”  Hindi iyon totoo.  Filipos 4:13:  “Lahat
ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Cristo na nagpapalakas sa akin.”

Ano ang ginawa ni Nehemias?  Tatlong bagay.

Una, nanalangin siya, at pinapanalangin niya ang taong-bayan (tt. 4, 5).  “Pakinggan mo, O aming Dios,
sapagkat kami ay hinamak; at ibalik mo ang kanilang pag-alipusta sa kanilang sariling ulo, at ibigay mo sila
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sa isang lupain upang pagnakawan na doo’y mga bihag sila.  Huwag mong pagtakpan ang kanilang
kasalanan, at huwag mong pawiin ang kanilang pagkakasala sa harapan mo sapagkat kanilang ginalit ka sa
harapan ng mga manggagawa.”  Napakabilis, ang panalangin ay lubos na nakatatak kay Nehemias na dito
ay hindi man lamang niya ito ipinahayag.  Bigla na lamang siyang nanalangin.  Nakatayo siyang kasama ang
mga manggagawa at narinig niya sina Sanballat at Tobias at lahat ng kanilang pang-aalipusta.  At hindi siya
sumagot sa isang pasalitang paglalaban.  Hindi niya sinabing, “O talaga?  Pwes, pakinggan ninyo ito!”  Hindi
siya nagsimulang makipagsuntukan sa kanila.  Hindi siya nagsimulang makigulo sa kanila.  Hindi ito ang
kanyang sandata.

At ang mga ito ay hindi natin sandata.  Hindi natin nilalabanan ng paghamak ang panghahamak, ng kutya
ang pangungutya, ng pag-aglahi ang pang-aaglahi.  Ang mga iyon ay hindi natin sandata.  Ang mga sandata
ng iglesia ay hindi mga niretokeng sandata ng sanlibutan.  Hindi mo maaaring gamitin ang mga sandatang
iyon sa iyong pagtatrabaho, saan ka man naroon – sa iglesia, sa pag-aasawa, sa pamilya.  Hindi mo maaaring
gamitin ang mga sandata ng sanlibutan.  Gamitin mo ang mga sandata ng Dios.

Si Nehemias ay nanalangin, at ang kanyang panalangin ay naka-sentro sa Dios:  “Sapagkat kanilang ginalit
ka sa harapan ng mga manggagawa.”   Ngayon, kunin mo iyan!  Aasahan mo na masasaktan siya sa sinasabi
nila tungkol sa kanya.  Isa sa mga palaso na ipinana nila sa kanya ay  mananatili sa kanyang kaluluwa.
Subalit, kay Nehemias, hindi ito tungkol sa kanyang pamumuno, hindi tungkol sa kanyang gawain, hindi
tungkol sa kanyang kakahayan bilang tagapagtayo, o kanyang mga motibo.  Kundi ito ay tungkol sa Dios.
Hindi niya sinusubukang ipatanggol ang kanyang sarili.  Nakikita niyang ang insulto ay nakadirekta mismo
sa Dios.  Nanalangin siya na pangangalagaan ng Dios ang sarili Niyang pangalan.  At pinapanalangin niya ang
taong-bayan sa ganoong paraan.  Sabi niya, Gayunman ginawa natin ang panalangin sa ating Dios.”

Punung-puno ng kahalagahan.  Busog na busog sa katotohanan para sa atin.  Mayamang-mayaman sa
paggamit.  Hindi mo maitatayo ang mga pader ng Zion sa sarili mong buhay, hindi ka makakapagpagal sa
iglesia, hindi ka makakapagpagal sa ngalan ng kaharian ng Dios, ng walang panalangin.  Hindi mo
maipagsasanggalang ang iyong sarili mula sa mga palaso ng panunuya at sa mga banta ng sanlibutang ito,
ng walang panalangin.  Ano ang una mong sagot?  Ang balikan sila?  Ang kunin ang mga sandata ng laman?
Ang gamitin ang anumang magagamit ng laman – ang iyong dila at mas matatalas na salita?

Tiningnan ni Nehemias lahat ng bagay na ito bilang kamangmangan.  Ngunit nanalangin siya sa Dios na
naroroon.  Naniniwala siyang ang pinag-uusapan ay ang Dios at ang Dios ay pananatilihin at dapat panatilihin
ang Kanyang karangalan.

Ang pangalawang bagay na ginawa ni Nehemias ay kumilos siya.  Hindi siya nasindak.  Tumingin siya sa
paligid, nagsuri siya, tinantya niya ang sitwasyon.  Nagkaroon siya ng oras upang tumantya.  Ang panalangin
ay nagdala ng pagkilos.  Ginawa siyang maagap ng panalangin.  Sa palagay ko ang pinaka di-malilimutang
mga pahayag sa aklat ng Nehemias ay ang isa na matatagpuan sa kapitulo 4:9:  “Kami [at ito ang konteksto
ng paninirang-puri na ibinabato laban sa kanyang gawain] ay nanalangin sa aming Dios, at naglagay ng
bantay laban sa kanila sa araw at gabi.”  Nanalangin kami, pagkatapos ay naglagay ako ng bantay.  Ang
panalangin ay naghatid sa maingat, maagap, matapang na pagkilos.  Hindi siya nanalangin at nag-alinlangan.
Hindi siya nanalangin at pagkatapos, sa dulo ng kanyang panalangin, ay itinaas ang kanyang kamay sa
kalituhan.  Ginawa niya ang sumunod na maingat na hakbang nang maagap.  Sa katiyakan at sa kapanatagan
ng kanyang Panginoon, naglagay siya ng mga lalaki upang magbantay, upang sila ay maghanda kung
mayroong anumang banta ng pisikal na panganib.  Hindi siya nanalangin at dumaing.  Hindi siya nanalangin
at nagpadala ng magmamatyag upang makita kung ilan ang mga tao ni Sanballat.  Kundi siya ay nanalangin…
at siya ay naglagay ng bantay.  Inilalagay ang kanyang tiwala sa Dios, inayos niya ang depensa sa
mahihinang lugar ng pader.  Binigyan niya ang mga pamilya ng mga tabak at mga sibat.  Ipinahayag niya
sa kaaway na ang kanilang mga banta ay  haharapin ng paglaban.  
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At naisip niya ang taong-bayan ng may habag.  Sinabi niya sa kanila, “Huwag kayong matakot sa kanila:
inyong alalahanin ang Panginoon, na dakila at kasindak-sindak, at ipaglaban ninyo ang inyong mga
kapatid….”  Gumawa siya ng mga pagbabago sa iskedyul ng paggawa upang pagaanin ang kapaguran sa
pamamagitan ng pagbabaha-bahagi ng gawain – yaong magpapasan ng bigatin at ang iba ay magtatayo.
Pagkatapos ay nagpasukbit siya ng tabak sa bawat lalaki, naglagay ng lalaking magpapatunog ng trumpeta
sa kanyang tabi, at sinabi sa taong-bayan, “Kapag narinig ninyo ang trumpeta, magsama-sama tayo at tayo
ay lalaban.”

Minamahal, ginawa ni Nehemias ang kanyang tungkulin.  Gaano kadalas na ang pagsalungat, kapaguran,
paghihirap, at takot ay nagpapatigil sa atin sa pag-aalinlangan o upang ibaba ang ating mga kamay at
sabihing, “Magpatuloy na kayo.  Mauna na kayo sa akin.  Suko na ako.”  Mayroon tayong mas higit kaysa kay
Nehemias.  Mayroon tayong buong Kasulatan – ang ipinakong Panginoon, at pangako ni Jesus:  “Itatayo ko
ang aking iglesia.”  Naghihintay ba tayo na umalis ang problema bago tayo magtrabaho?  Inaasahan ba natin
na makakagawa lang tayo ng mabuti kung walang mga negatibo sa pag-aasawa?  Sinasabi mo bang, “Hindi
ko gagawin.  Napakahirap talaga noon…hanggang siya ay….”  Iyan ba ang sinasabi mo?  Sa loob ng iglesia:
“Bakit ko gagawin hangga’t sila ay….”  Hindi, si Nehemias ay nanalangin, at pagkatapos ay kumilos. 

At sa ikatlo, inihanda sila ni Nehemias  na may tabak at dulos.  Ang bawat isa ay may tabak.  Nabasa natin,
“Na gumagawa ng pader.  Yaong mga nagpapasan ay pinagpapasan sa paraang ang bawat isa’y gumagawa
sa pamamagitan ng isang kamay habang ang isa nama’y may hawak na sandata.”  Silang mga hindi kailangan
ang dalawang kamay sa paggawa, na nakatali sa isang humihilang paragos, nakahanda ang kanilang tabak.
Ang iba, ay inihanda ni Nehemias na may dulos, nakakabit ang kanilang tabak sa kanilang tagiliran.

Ang tabak at dulos ay parehong kailangan.  Ang tabak ng Salita ng Dios – upang ipagsanggalang tayo mula
sa mga tukso ng sanlibutan, sa mga kasalanan ng ating laman, sa mga kabulaanan, sa alon ng kawalang
pag-asa na sumasalisi sa ating puso.  Talunin sila sa pamamagitan ng tabak ng Salita ng Dios.  Sa
pamamagitan ng pangangaral, sa pamamagitan ng katekismo, sa pamamagitan ng mga kredo, sa
pamamagitan ng disiplinang Cristiano, panatilihing malaya ang iglesia sa kawalang-kabanalan.  Panatilihin
ang iyong buhay na may kabanalan.

At isang dulos.  Iyon ay kasangkapan ng isang tagapaglagay ng tisa.  Ito ay maikli at malapad upang
makakuha ng putik, upang kinisin ang lusong, upang mailagay ng pantay at maingat ang tisa.  Isang dulos
upang itayo ang Salita ng Dios, upang magpalakas-loob, upang gawing matatag ang ating buhay, upang
magbigay ng kapayapaan, pag-asa, at kalakasan ng kaluluwa.  Ito ay isang mahalagang punto.  Huwag malito
sa dalawang ito.  Ang tabak ay hindi mabuting kasangkapan sa paglalagay ng tisa, at ang dulos ay hindi
mabuting sandata sa pagsasaganggalang ng sira.    Nakakita na ako ng tabak na ginamit ng mali sa
pagtatayo ng mga pader ng iglesia at sa pag-aasawa.  Kapag mayroong mga usapin at mga tanong at mga
kahinaan sa gitna ng bayan ng Dios – mga lugar na kailangan ng paglago at pagka-gulang at pang-unawa
– maaaring sabihin ng isa, “mayroon akong posisyon, at ito ang tanging posisyon.  Ito lamang ang paraan
para gawin ito.”   Kaya sa halip na dulos, ang maingat, matiyagang paggamit ng Salita at ang matiyagang
paglalagay ng bawat tisa ng katotohanan sa lugar, naririnig ko ang pagdulas ng tabak mula sa lalagyan at
handang lumipad at magsimulang humiwa ng kapwa mananampalataya ng katotohanan.  Ginagamit nila ang
katotohanan bilang palakol upang basagin ang ulo ng ibang tao.  Nakakaasiwa ito kung kailangan mong ilagay
ang tisa ng tabak.

Nakita ko rin ang dulos na ginamit sa halip na tabak.  Nakita ko na may mga tanong sa iglesia kung ang Biblia
ba ay kinasihan, kung ang paglikha ba ay totoo, kung ang ikaapat na utos ay ipinasunod,  kung ang
pagpapawalang-sala ay sa pamamagitan ng pananampalataya o sa pamamagitan ng pananampalataya at mga
gawa, kung ang homosekswalidad ay isa lamang  paraan ng pamumuhay.  At samantalang ang mga kaaway
ng kabulaanan at kawalang-kabanalan ay palapit at ang uka sa pader ay ginawa, ang mga tao ay gumagamit



Page 6 of  6

ng dulos bilang sagot, at sinasabi ng mga iglesia, “Sa palagay ko ay dapat natin itong pag-aralan.”  Ang
kaaway ay pumasok na sa bayan upang patayin ang katotohanan, at ang iglesia ay lumalabas laban sa kanila
na may dalang dulos.

Ang mga tagapagtayo ng mga pader ng Zion ay kailangang malaman kung kailan gagamitin ang tabak at
kailan gagamitin ang dulos.

Si Nehemias ay nagpatuloy sa gawain ng pagtatayo ng mga pader.  Sa mga talatang 23 at 24 ng kapitulo 4
malalaman natin na siya ay handang lumaban kung sasalakayin ni Sanballat.  Siya ay handang magpatuloy
sa pagpapagal sa harap ng maraming nagpapahina ng loob.  Mayroon siyang nagpaparoo’t-parito (silang mga
kung hindi uuwi bawat gabi) ay tumitira sa halip sa Jerusalem.  At siya mismo ay hindi hinuhubad ang
kanyang damit sa loob ng ilang linggo maliban kapag nilalabhan.  Sinasanay niya ang manatiling
mapagbantay, maging handa.  Nagpatuloy siya sa paggawa.

Tayo ba?  Ang paghihirap ba ay nagpapaalis sa iyo sa paggawa sa pader?  Ang kapaguran ba o takot ay
tinutuyo ang iyong puso ng pulso upang magpatuloy?  Ikaw ba ay nakatalagang manatili sa gawain ng Dios?
Sa iyong pansariling pagkatawag sa kabanalan, sinasabi mo bang:  “O, napakalaki ng kasalanan ko.  Hindi
ko kayang daigin ito.  Huwag kang maging pakunwari, mangangaral, hindi ako maililigtas.”  Nagsasalita ka
ba gaya ni Sanballat sa harapan ng tawag ni Jesu Cristo na nagsasabing, “Magsisi!  Sumunod ka sa akin!
Itanggi mo ang iyong sarili!”  Sinasabi mo bang, “Ano ang magagawa ko, na isang mahinang Cristiano?
Paano kong mapapanumbalik ang mga batong nahulog sa aking buhay?  Hindi ko kayang ibalik ito.”  Sabi
mo, “Sa buong buhay ko ay sinigawan ko ang aking mga anak.  Hindi na ako magbabago.”  Sinasabi mo ba,
“Hindi ko talaga makasundo ang taong iyon, at hindi na iyon magbabago”?  Sa iyong pag-aasawa, sinasabi
mo ba:  “Napakahirap talagang pulutin pa ang mga piraso?”  Ikaw ba ay pagod na sa mga pasanin at
sinasabing, “Hindi namin kayang itayo ang pader.  Ang halaga ay masyadong malaki”?

Nawa ay ibangon ng Dios ang pananampalatayang gaya ng kay Nehemias, pag-ibig na gaya ng kay
Nehemias, kalakasan at panalangin at pagkilos na gaya ng kay Nehemias.  Nawa ay maglagay ang Dios ng
tabak sa iyong kamay at ng dulos sa isa mong kamay.  At pagkatapos nawa ay ibangon sa atin ng Dios ang
uri ng kaalaman ng Dios na mayroon si Nehemias – ang kaalaman ng Dios na naririto, ng Dios na nakakarinig,
ng Dios na magpapanatili ng karangalan ng Kanyang pangalan, ng Dios na sa awa ay gagamitin ang Kanyang
mga lingkod sa Kanyang minabuti, ng Dios na sa harapan Niya ang kaaway ay mahina (isang tambak ng
maiingay), ng Dios na nangako sa atin.

Ang ating Dios ang lalaban para sa atin.  Kaya tayo ay nagpagal sa gawain at ang pader ay naitayo.

_________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka po namin sa Iyong Salita.  At dalangin namin na ito ay gagamitin Mo sa aming mga
puso ngayon.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


