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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Nehemias 6

“Nehemias: O Dios, Palakasin Mo Ang Aking Mga Kamay”

ni Rev Carl J Haak

Ngayon ay nagbabalik tayo sa serye ng aklat ng Nehemias.  Hinihiling kong buksan ninyo ang inyong mga
Biblia sa Nehemias 6 at sumunod.

Sa kapitulo 5, matatandaan mo, nakita natin na ang isang malaking kamalian sa gitna ng bayan ng Dios ay
itinama ni Nehemias – ang kamalian ng mayayamang kapatid na umaapi sa mahihirap na pamilya ng Israel
at nagpapakita ng ganap na kawalan ng habag sa pag-ibig ng Dios.  Ito ay matatag na itinama ni Nehemias:
“Hindi ba marapat na kayo’y  lumakad na may takot sa Dios?  Hindi ba marapat na ang presensya ng Dios
ay kumilos sa inyo upang magkaroon kayo ng kahabagan sa iyong mga kapatid?”

Ngayon, sa pagdating natin sa kapitulo 6, nakikita natin na si Nehemias, hindi pa nagtatagal na naaayos ang
problema sa mga pader ng Jerusalem, ay kailangan muling bumalik at harapin ang panibagong pagsalungat
mula sa kanila na nakatayo sa labas ng mga pader – sa pagkakataong ito pagsalungat na personal na
nakatuon laban sa kanya.

Mababasa natin sa talatang 1 ng kapitulo 6 na nakita ng mga kaaway na ang pader ay itinatayo at walang
puwang na naiwan doon.  Naunawaan nila na ang mga banta ng pwersang pisikal ay hindi na magiging
epektibo at ang kanilang paninirang-puri at basurang pananalita sa mga manggagawa ay hindi umi-epekto.
Kung hihinto ang paggawa, kung gayon, alam nila na kailangan nilang kumilos na ngayon laban kay
Nehemias.  Kailangan nilang maalis siya sa daan, kailangan nilang papanghinain siya.  Kung ang pinuno ay
matutumba, kung masisira ang tiwala sa pinuno, ang paggawa ay walang mata at ang paggawa ay walang
lakas. 

Ang itinuturo sa atin sa Kasulatan ay malinaw na sinasabi nito sa atin na ang nasa ng mga kaaway ay laban
kay Nehemias at mayroon silang plano laban kay Nehemias (t. 9) upang “hihinto ang mga kamay nila sa
paggawa at hindi ito matatapos.”  Nakatutok ang mga kaaway sa paglikha sa mga manggagawa ng panloob
na pagpapahina ng pasya at puso, upang sirain ang kanilang loob.  

 “Hihinto ang mga kamay nila sa paggawa.”  Ito ay katulad sa babala ng apostol sa Galacia 6:9, kung saan
ay sinasabi niya sa atin na sa paggawa sa iglesia at kaharian hindi tayo dapat “manghinawa sa paggawa
ng mabuti,” hindi tayo dapat mahawakang mahigpit ng kawalang pag-asa.  Hindi natin dapat sabihin,
“Anong silbi?  Bakit natin ginagawa ang lahat nang ito?  Sobra na ito.  Sobra na ang pagsalungat.  Walang
nakakagusto nito.  Itatapon ko na ang dulos!”  Bibigyang-kahulugan ko ang pagkasira ng loob sa gawain
ng Panginoon sa ganitong paraan:   ang plano ng diablo at ng ating laman upang gamitin ang mga
kahirapan sa ating pagkatawag, maging ang pagkatawag na iyan ay sa pag-aasawa, trabaho, tahanan,
iglesia, o personal na buhay, upang tumingin tayo sa labas ng ating mga paghihirap at pagkatapos ay
paloob sa ating sarili – ngunit hindi pataas.  Ang plano ay patinginin tayo sa  di-mapangibabawang mga
hadlang na taliwas sa mga pangako ng Dios, tunay nga upang magkaroon tayo ng listahan nitong mga
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kaimposiblehan at para tayo ay magpasya na sa harap ng gayong pagsalungat ito ay imposibleng
ipagpatuloy.  Pagkatapos ay upang patinginin tayo sa ating mga sarili:  “Wala na akong lakas.  Pagod na
ako.  Hindi na ako makakapagpatuloy.  Hindi na ako makakapagtiis sa pag-aasawang ito, sa iglesiang ito,
sa trabahong ito.  Tapos na ako.”  Upang tayo ay lumubog sa pagkaawa sa sarili at sumimangot at
mabagabag.

Sa kapitulong ito ay malalaman natin na tunay ngang tumingin si Nehemias sa mga problema.  Tunay ngang
tumingin siya sa loob niya.  Subalit gayon man ay tumingala siya.  Sinabi niya, “O Dios, palakasin mo ang
aking mga kamay.”  Sa katawagang kalubusan ng ebanghelyo na wala si Nehemias nang mga panahong
iyon ngunit mayroon tayo, dapat tayong magkaroon ng pananampalataya sa umakyat na Panginoong Jesu
Cristo, na mayroong tagumpay at gumawa sa atin ng Kanyang gawain.  Dapat tayong manalangin, “O Dios,
palakasin mo ang aking mga kamay.”

Sa kapitulong ito ay mababasa natin na mayroong apat na baluktot na plano na pakana ng mga kaaway
laban kay Nehemias.

Ang una:  dukutin si Nehemias.  Makikita mo iyan sa mga talatang 1-4.  Upang permanente siyang alisin.
Sinubukan ni Sanballat at Gesem na painan si Nehemias na lumabas ng bayan, habang nakikita nilang ang
gawain sa mga pader ay malapit ng matapos at ilalagay na ng mga manggagawa ang mga pintuan.  Sinabi
nila kay Nehemias, “Pumarito ka, magkita tayo sa isa sa mga nayon sa kapatagan ng Ono.”  Ang Ono ang
nayon ng mga artisano.  Marahil ay sinusubukan nilang painan si Nehemias doon sa pamamagitan ng
pagmumungkahi na sa Ono ay makakatanggap siya ng mahalagang tulong para sa paglalagay ng mga
pintuan ng Jerusalem.  Ngunit ang punto ay, iyon ay nasa labas ng lalawigang nasasakupan ni Nehemias.
Sa Jerusalem si Nehemias ay may mga bantay.  Ang mga lalaking katabi niya, ang mga kapatid niya, na may
mga tabak.  Sinasabi ngayon ng kanyang mga kaaway sa kanya, “Pumarito ka ngayon, at mag-usap tayo.”
Nagpasimula silang magwagayway ng hayag na sanga ng olibo.  “Pag-usapan natin ang mga bagay-bagay.
Pag-usapan natin ang interes nating pareho.  Subukan nating magkaroon ng unawaan dito.”

Subalit ang sabi ni Nehemias, “Ngunit nagbabalak silang gawan ako ng masama.”  Ang sagot niya ay nasa
talatang 3.  “Ako’y gumagawa ng isang dakilang gawain at hindi ako makakababa.  Bakit kailangang itigil
ang gawain, habang wala ako upang makababa lamang sa inyo?”  

Gusto ko ang sagot ni Nehemias.  Dapat nating gamitin ito ng madalas kapag natutuksong iwan ang landas
ng tungkulin at ng paglilingkod sa Dios.  Si Nehemias dito ay napakatalas, isang bagay na ibinibigay ng Dios
sa pamamagitan ng panalangin.  Nauunawaan niya ang intensyon ng kanilang inaalok. 

Ikaw ba?  Nauunawaan mo ba, sa pamamagitan ng panalangin, ang intensyon ng tila walang malay na
imbitasyon:  “Ikaw ay kaakit-akit.  E kung kumain kaya tayo sa labas Biernes ng gabi?”  “Magkakaroon kami
ng kasiyahan, may kaunting beer.  Hoy, pumunta ka at manonood tayo ng ilang palabas.”  “Pag-usapan
natin ang kaasalang sekswal.  Pag-usapan natin ang aborsyon.  Pag-usapan natin ang euthanasia.”
Madalas, sa ilalim ng pagpapanggap ng pagiging bukas, tayo ay pinapainan ng diablo.

Si Nehemias ay sumagot:  “Ako’y gumagawa ng isang dakilang gawain.”  Iyon ang nagustuhan ko doon.
“Ako’y nabihag ng gawaing ito.  At ang aking emosyon at ang aking pagmamahal ay dumadaloy dito, kaya
wala akong panahon para sa mga ganoong paggambala.   Ito ay isang dakilang gawain.  Ito ay bahagi ng
gawain ng Dios.  Ito ay gawain para sa Kanyang pangalan, katotohanan, bayan, at layunin.  Mahal ko ang
gawaing iyon at nilalamon nito ang anumang iba pa sa kanyang presensya.”

At nabasa natin sa talatang 4, “At sila’y nagsugo sa akin nang apat na ulit sa ganitong paraan,” apat na
beses nilang ipinadala ang tila walang malay na pakiusap.  At apat na beses na sumagot si Nehemias sa
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gayon ding paraan:  “Ako’y gumagawa ng isang dakilang gawain.  Wala akong panahon upang pumunta
at makipag-usap sa inyo.”

Ang pangalawang plano ay ang masamang tangka ng paninirang-puri kay Nehemias, talatang 5-9, upang
matakot siya sa tsismis at pangkaraniwang palagay na maaaring isipin ng iba tungkol sa kanya.  Nabasa
natin na, sa isang bukas na sulat, si Sanballat ay sumulat kay Nehemias ng karaniwang tsismis na ibinabalita
sa gitna ng mga pagano,  pinatunayan ng lalaking tinatawag na Gasmu, na, sinasabi ni Sanballat, na isang
mapagkakatiwalaang pinanggalingan, “na ito ay pangkaraniwang palagay na ang ginagawa mo ay umabot
na sa pagtataksil – na iniisip ng maraming tao na ikaw ay naghihimagsik lamang laban sa hari ng Persia –
na nais mong ilagay ang iyong sarili bilang hari at nagpadala ka ng mga sugo upang kumiling ang marami
sa iyo.  At anong mangyayari kapag ang mga balitang ito ay nakarating sa hari ng Persia – na ang kanyang
tagapagdala ng saro ay ganito ang inaasal?  Alam mo, Nehemias, maaring hindi mo isipin na may malaking
bagay tungkol sa bali-balitang ito, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng usok kung walang apoy.  Kaya’t
pumarito ka ngayon, at mag-usap tayo.  Ako’y nagsasalita bilang kaibigan mo, Nehemias.  Mas mabuting
magtipun-tipon tayo upang pag-usapan kung ano ang magagawa natin tungkol sa mga pagtatangkang ito
na sirain ang iyong pangalan.”   

Naunawaan ni Nehemias na sinabi ito ni Sanballat upang “takutin ako.”  Ang pamamaraan ay halata.  
Nakita na natin itong lahat at tayo ay madaling talaban nito.  Ang pagnanais na maglaro sa sinasabi ng tao
tungkol sa atin – ang pinaka kasangkapan ng diablo:  “Alam mo ba kung ano ang sinasabi nila?  Sa palagay
ko ay dapat mong malaman kung ano ang sinasabi nila.  Marahil ay makakaapekto ito sa gagawin mo.  Ikaw
at ako ay dapat may gawin upang lalo kang maging kapani-paniwala.  Ang takot ng paghihinala.   Ang
pagtatangkang ipagtanggol ang ating sarili sa usapan ng sabi-sabi at tsismis.

Ang sagot ni Nehemias na mababasa natin sa talatang 8:  “Walang ganyang mga bagay na gaya ng iyong
sinasabi ang ginawa.  Kinatha mo lamang ang mga iyan mula sa sarili mong pag-iisip.”  Si Nehemias ay
tumangging lumihis, na maliitin, na pamaitan.  Hindi niya sinasabing, “Sige.  Ihayag natin ang lahat.
Tuklasin natin ang pinagmulan ng iskandalong ito.  Hingin natin na ang di-makatarungang bintang ay alisin.”
Kundi siya ay sumagot:  “Hindi iyan totoo.  Ginagawa mo iyan upang matakot ako.  At hindi iyan maaari.”

At nanalangin siya, “Ngunit ngayon, O Dios, palakasin mo ang aking mga kamay.”  Ito ay nagtuturo.  Hindi
madaling dalhin ang mga di-makatarungang bintang.  Si Nehemias ang layon ng paninirang-puri.  Ngunit
dito ay tinuturan tayo ng Kasulatan ng maraming bagay.  Una, kapag ikaw ay nasa ganoong kalagayan,
lumapit ka sa Dios sa panalangin.  Hinanap ni Nehemias upang mapanatili ang dangal doon sa harapan ng
Dios.  Nalalaman ng Dios ang katotohanan.  Sa huli ay iyon lamang ang mahalaga.  Pangalawa, hindi siya
bumaba sa bakuran ng sabi-sabi.  Kung malinis ang kanyang budhi, magpapatuloy siya sa tungkuling bigay
ng Dios.  At, pangatlo, alam niya ang motibo ng lahat nang ito:  upang mahinto ang paggawa.  Anong
kasangkapan ang mas epektibo sa bodega ng mga sandata ng diablo kaysa sa isang ito:  sabi-sabi?  Upang
mapahinto ang gawain ng Panginoon.  Upang mapahinto sa pamamagitan ng dila ng tsismis at sabi-sabi.

Ang pangatlong plano ay upang sirain ang tiwala sa kanya, upang alisan ng kapangyarihan ang kanyang
sarili sa pamamagitan ng paggawa ng nakakalungkot na kawalang-katinuan.  Mababasa mo iyan sa mga
talatang 10-14.  Si Nehemias ay may kaibigan, si Shemaya, isang propeta, na nakulong (iyon ay, nanatili
sa kanyang bahay sa pagbubulay).  Nais ni Nehemias na pumunta sa kanyang bahay.  At mauunawaan natin
kung bakit – kailangan niya ng espiritual na kalakasan.  Gaya ng sinumang tao, naghanap si Nehemias ng
pampalakas-loob.  Ngunit di nagtagal ay naging malinaw na si Shemaya na propeta, na kanyang kaibigan,
ay binili ng mga kalabang si Sanballat at Tobias.  Inupahan nila, sinuhulan siya.  May presyo siya at
natuklasan nila ito, kasama ng karamihan sa iba pang mga propeta.   
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Mababasa natin na sinabi ng propetang si Shemaya, “Nehemias, masyadong mapanganib na magkita tayo
sa aking bahay.  Darating sila upang patayin ka.  Napaka pribado.  Napakalantad.  Kailangan nating magkita
sa templo.  Ligtas tayo doon para mag-usap.  Maaari nating isara ang mga pintuan at hindi sila
maglalakas-loob na sundan ka sa loob ng templo.”

Ngayon tila iyon ay kapani-paniwala.  Ngunit nakita ni Nehemias ang panloloko.  Mababasa natin sa talatang
12:  “At aking napag-alaman at nakita na hindi siya sinugo ng Dios.”  Bakit?  Dahil ang mga pari lamang ang
binigyan ng kalayaang makapasok sa templo.  Para pumasok si Nehemias sa templo nang hindi inaasahan,
walang pahintulot, ay paggawa ng kasalanang ritwal at samakatuwid ay masisira ang tiwala sa kanya, upang
magkasala siya ng paglabag sa isang mahalagang kautusang seremonyal.  Sa Lumang Tipan ay makikita
mo silang nasa pagkatakot, na mga walang pag-asa sa takot, ay tumatakbo sa templo iniisip na
makakasumpong sila ng kanlungan doon.  Iyon ay magiging, para kay Nehemias, pangangalandakan na siya
ay takot at handang gumawa ng pang-ritwal na kasalanan.

Ang sagot ni Nehemias (t. 11):  “Tatakas ba ang isang lalaking gaya ko?  Ang tao bang gaya ko ay papasok
sa templo upang iligtas ang buhay?  Hindi ako papasok.”  Iniisip niya ang kanyang katungkulan sa gitna ng
bayan ng Dios, ang kanyang pananagutan.  “Gagawin ko ba iyon?  Papasok ba ako at gagawin ito?  Hindi,
hindi ko gagawin.”

Ang pang-apat na pagtatangka ay upang papanghinain siya at mapagbago ang kanyang mga pasya.
Nabasa natin na sa mga araw na iyon (walong linggong pagtatayo ng pader iyon) ang mga maharlika ng
Juda ay nagpadala ng maraming sulat kay Tobias.  At ang mga sulat ni Tobias ay dumating sa kanila.  Sa
loob ng dalawang buwan na iyon si Tobias, ang huwad na relihiyosong pinuno at sumasalungat sa mga
pader, ay naging abala sa paglalagay ng  samahan ng mga lihim na namamahala upang pasukin ang kampo
ni Nehemias, upang malaman ang mga plano ni Nehemias at gayundin upang subukang impluwensyahan
si Nehemias na magamit ang kanyang mas banayad na pananaw.  Si Tobias ay nagpatuloy sa pagsulat sa
mga maharlika ng Juda, nililigawan ang kanilang tulong, naglalabas ng mga pakinabang na pang-ekonomiya
sa pamamagitan ng mga alyansa, at hinihinging ipabigay-alam sa kanya ang mga ginagawa ni Nehemias.
Nang sinikap ni Tobias na makalapit sa pamamagitan ng pag-aasawa sa isa sa mga anak na dalaga ng
maharlika, ang dalawang ito (ang dalawang ikinasal) ay susubukang palambutin si Nehemias.  Sasabihin
nila kay Nehemias, “Alam mo, si Tobias ay hindi naman talaga masamang tao.”  At sasabihin nila kay Tobias
ang lahat ng sinasabi ni Nehemias.

Kaya, sa pamamagitan ng pera, at sa pamamagitan ng pag-aasawa, sinikap ng kaaway na mapasok ang
bayan ng Dios.

Si Nehemias, gayunman, sa harap ng lahat ng mga plano upang siluin siya, ay matatag na pinanindigan ang
kanyang pananampalataya.  Hindi siya lumubog sa kawalang pag-asa, kundi nakatagpo ng biyaya upang
magpatuloy sa gawain ng Panginoon.

Kamangha-mangha sa pandinig, ang paggawa ay nagpatuloy.  Mababasa natin sa talatang 15, “Sa gayon
natapos ang pader sa ikadalawampu’t limang araw ng buwan ng Elul, sa loob ng limampu’t dalawang araw.”
Si Nehemias ay nakatagpo ng kalakasan hindi lamang upang hindi pigilan ang pagsalungat kundi upang
magpatuloy sa paggawa.  Saan niya natanggap ang kalakasang ito?  Natanggap niya ito sa panalangin. 
Sa ating pagkakakilala kay Nehemias, inaasahan natin ito sa kanya.  Siya ay lalaking higit sa pananalangin.
“O Dios,” dalangin niya, “palakasin mo ang aking mga kamay.”  Mapagpumilit, maalab, araw-araw sa
pananalangin ang paraan kung bakit si Nehemias ay nanatiling malakas at malinaw ang pag-iisip at may
puso upang magpatuloy sa gawain ng Panginoon.
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Pagod ka na ba?  Natatakot ka ba?  Handa ka na bang sumuko sa gawain ng Panginoon, sa iyong
pag-aasawa, sa iglesia, o saanman ang iyong pagkatawag:  bilang isang pastor o anupaman?  Ang
panalangin ay nagpapalakas ng kamay para sa pagpapagal sa kaharian.

Ipanalangin na palakasin ng Dios ang iyong mga kamay sa pamamagitan ng ating panghahawakan sa
katuwirang nakay Jesu Cristo, sa tagumpay na sa atin kay Cristo, na kay Cristo tayo ay malinis sa bakuran
ng langit at ipinapahayag tayo ng Dios na pinawalang-sala.  Ano kung gayon ang mga sabi-sabi ng mga tao?
Ang tagumpay ay nasa atin kay Cristo.  Tayo ay nagpapagal sa Kanyang pangalan.  Kung dahil sa ganap
na gawa ng aking Panginoon ako ay walang hanggang nakagapos sa Dios na ang kaawaan ay hindi
magbabago, kung gayon ay matitiis ko ang  pagkakanulo maging ng mga sinasabing kaibigan.  Kung alam
ko na sa pamamagitan ni Cristo ang kaluluwa ko ay may walang hanggang katiyakan, kailangan ko pa bang
matakot sa plano ng mga tao laban sa akin? 

Hindi lamang iyon panalangin, kundi iyon din ay kombiksyon na ang Dios ay gumagawa sa kanya.  Nakita
ko iyan sa talatang 16.  Doon ay mababasa natin, “Nang ito’ y mabalitaan ng lahat ng aming mga kaaway,
ang lahat ng mga bansang nasa palibot namin ay natakot at napahiya sa kanilang sariling pagmamataas,
sapagkat kanilang nabatid na ang gawang ito ay natapos sa tulong ng aming Dios.”  Iyon ay napakahalaga.
Pinulot ng mga pagano ang bagay na nalalaman ni Nehemias.  Malinaw nilang nakita na ang lakas sa likod
ng gawaing ito ay sa Dios.  Hindi nila nagustuhan iyon.  Ikinalungkot nila iyon.  Nanlumo sila dito.  Ito ay
nagpatamlay sa kanila – dahil sa kaibuturan alam nilang ang pagsalungat sa Dios na ito ay walang saysay.
Kailangan nilang kilalanin na ang layunin ng bayan ng Dios ay itinutulak ng isang kapangyarihan mula sa
ibang mundo – mula sa Dios.  Kaya nga ang mga pagano, ang mundo ng kawalang-pananampalataya, sa
ibaba, ay madaling matalo.  Oo, sila ay madaling matalo.  Ang mundo ng kawalang-pananampalataya at
lahat ng mga layunin ng kasalanan at lahat ng layunin ng sanlibutang ito hiwalay sa Dios, sa lahat nilang
pagyayabang, maasahing pagnanais upang isulong ang kanilang kaharian, ay madaling matalo sa dakong
ibaba.  Ang kaharian ni Satanas ay isang madaling matalong kaharian.  Alam nila na ang pagsalungat sa
ating Dios ay walang saysay.

Ngunit ito ang kaalaman na nagbibigay-lakas sa atin.  Ito ang kaalaman na nagbabangon sa atin.  Ang
gawain ay gawain ng Dios sa atin.  Ang mga dakilang tagapagtayo ng kaharian ng Dios ay may kamalayan
dito.  Si apostol Pablo (Col. 1:29):  “Dahil dito’y nagpapagal din naman ako at nagsisikap ayon sa kanyang
paggawa na gumagawa sa akin na may kapangyarihan.”  Ikaw ba’y seryoso sa gawain ng Dios, tungkol sa
pagtatayo ng mga pader, mga pader ng katotohanan at katuwiran at kaluwalhatian ng Dios sa iglesia at sa
tahanan at sa pag-aasawa at sa iyong personal na buhay?  Nakakaranas ka ba ng mga sandaling tila ang
lahat ay babagsak na, na lahat ay puro pagkasira ng loob?  Sasabihin mo, “Paano itong magtatagumpay?”
Tumingala ka kung gayon sa Dios sa panalangin, sa Kanya na nakaupo sa trono at tingnan ang
makapangyarihang Dios kay Jesu Cristo na gumagawa at walang sinumang tao ang makakapigil nito.  Ako
ay malakas kapag alam ko na tatapusin ng Dios ang Kanyang gawain sa akin at walang sinumang
makakapigil nito.  

Kaya ating alamin na ang kaaway ng gawain ng Dios ay tuso.  Ang mga planong inilatag ni Sanballat at
Tobias ay matalino, mapagpumilit, at tuso.  Sa likod nila ay nakatayo ang mas masama pang kaaway,
kaaway na kung saan ang mga lalaking gaya ni Sanballat at Tobias ay mga piyon lamang sa kanyang mga
kamay.  Ang diablo ay walang tigil na nakikipagdigma upang biguin ang gawain ng Dios, upang pahinain
ang ating mga kamay, upang mapatigil tayo sa buhay Cristiano.  Ito ang paraan niya ng paggawa – sa
pareho ring paraan na ginawa niya kay Nehemias – isang plano na nangyayari at isa pang plano ang
nangyayari at isa pang plano ang nangyayari – lahat upang masiraan tayo ng loob, lahat upang maniwala
tayong ang maluwalhating ebanghelyo ng ating Panginoong Jesu Cristo, ang layunin ng Cristianong iglesia,
ang layunin ng Cristianong pamumuhay ay walang saysay.  Nais niyang ibagsak ka sa kanyang kalagayan.
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Maaaring sabihin muna niya, “Halika, at mag-usap tayo.  Lumabas ka sa iglesia.  Lumabas ka sa iyong
pamilya.  Lumabas ka sa masunuring buhay.  Hindi ako mapanganib.”  Kung siya ay paglalabanan mo, sa
biyaya ng Dios, makikita mong siya ay mapilit.

Sasabihin niyang, “May mga bali-balitang kumakalat sa inyong mga Cristiano.  Alam mo ba iyon?  Sinasabi
ko lang ito sa iyo para sa ikabubuti mo,” sasabihin ng diablo.  “Nabalita na sa ahensyang nangangalaga sa
mga bata na inaabuso mo ang iyong mga anak.  Nabalita na ang iyong teolohiya, itong Calvinismo, ay isang
radical, ekslusibo, nakasentro sa pagkamuhi, panatikong relihiyon.  Ngayon, magsama-sama tayo,” sabi ng
diablo, “at pag-usapan natin ang tungkol dito, paano natin, marahil, mabibigyan ng bagong anyo itong
doktrina ng Calvinismo, itong kaluwalhatian ng Dios, upang maging mas masarap sa kasalukuyan nating
kalagayan.”

At kung paglalabanan mo iyan, sasabihin niya, “Alam mo, ikaw ay nasa ilalim ng maraming kagipitan.
Makakabuti sa iyo na isantabi ng kaunti ang kautusan ng iyong Dios.  Mauunawaan ng lahat na ang mga
Cristiano din, sa ilalim ng kabigatan, ay nakakagawa ng di-matino.”   Ang diablo ay sanay sa
pagmamanipula.  Manghawakan tayong matibay.  Tumingin tayo sa biyaya ng Dios, na lubos na sapat.
Maniwala tayong ang Dios ang magiging lakas natin, na ang mga pwersa laban sa gawain ni Cristo ay
talunan. 

Ngayon, hindi natin minamaliit ang mga pwersang iyon.  Subalit sila ay mga talunan, sapagkat ang biyaya
ng Dios ay sapat.  Dahil ang layuning kinakatawan natin sa iglesia, sa tahanan, sa pag-aasawa, at sa buhay
Cristiano ay hindi sa atin.  Hindi ito ating layunin.  Ito ay sa Dios.  At ito ay tungkol sa Kanyang karangalan.
Kaya ipinapangako Niyang hindi ka mawawasak ng lahat nang darating laban sa iyo.  At mararanasan mo
ang biyayang sapat, kalakasan para sa araw na ito, maningning na pag-asa para sa kinabukasan.  At
makikita mo ang pader ng kaharian ng Dios ay naitayo.

_____________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Salita.  Pabanalin mo ito sa aming mga puso ngayon.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


