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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Nehemias 7

“Nehemias: Pagsasaayos Ng Mga Bagay”

ni Rev Carl J Haak

Ngayon ay dadako tayo sa Nehemias 7 sa ating patuloy na serye sa aklat ng Nehemias, ang lalaking
nagbalik sa Jerusalem upang itayo ang mga pader ng Zion.  Ibabalita sa atin ng kapitulo 7 na ang mga
pader ay kumpleto na.

Sa unang sulyap, kung babasahin nating mabuti ang kapitulo 7, iisipin natin wala naman talagang
masyadong matigas na espiritual na pagkain sa kapitulong ito.  Marahil, ito ay nakakapagbigay interes.
Si Nehemias ay magtatalaga ng mga bantay-pinto at mang-aawit at mga Levita sa kanilang iba’t ibang
tungkulin.  Magtatalaga siya ng mga lalaki na magtuturo sa loob ng bayan at gagawa ng iskedyul para
sa mga tagapagbantay.   Maghahanap siya ng talaan ng mga tao na bumalik mula sa Babilonia upang
makita ang demograpiya ng taong-bayan sa pag-asang mapupunong muli ang bayan at mahihikayat ang
taong-bayan na pumasok sa bayan at gawing kanilang tahanan ang bayan.  At pagkatapos ang kapitulo
ay magtatapos sa mga ginawang ambag sa matatawag nating pangkalahatang badyet ng iglesia, ang
pagpopondo ng gawain ng Panginoon sa Jerusalem.  Maaari nating ipalagay na walang gaano dito bilang
pagkain ng ating mga kaluluwa sa ating espiritual na paglalakbay.  Subalit hindi gayon.  Ang bawat salita
ng Dios ay subok at totoo.  Sa katunayan, madalas tayong tumatanggap ng ilan sa pinakamayaman at
kasiya-siyang pagkaing espiritual para sa gutom na kaluluwa kung saan natin hindi masyadong
inaasahang makita ito. 

Ang kahalagahan ng kapitulong ito, naniniwala ako, ay maipapaliwanag nang mabuti sa pamamagitan
ng pagkukumpara nito sa nababasa natin sa Tito 1:5:  “Dahil dito’y iniwan kita sa Creta, upang isaayos
mo ang mga bagay na may kakulangan at upang magtalaga ng matatanda sa iglesia sa bawat bayan,
na gaya ng ipinagbilin ko sa iyo.”  Doon si Pablo ay nagsasalita kay Tito at sinasabing, “Kailangan mong
itatag ang kaayusan ng iglesia, ang mga bagay na kulang pa na dapat maitatag.”  Ang Dios ay nagtatag
ng kaayusan para sa Kanyang iglesia, at ang kaayusang iyon ay mahalaga.  Alam ni Nehemias ang
kaayusang iyon.  Agad-agad nang matapos ang mga pader ay kumilos na siya upang ilagay sa kaayusan
ang mga bagay para sa kapakanan ng bayan ng Dios.

Dapat nating maunawaan na mayroong kaayusan na ibinigay ang Makapangyarihan para sa kapakanan
ng Kanyang iglesia at bayan.  At ang mga bagay na iyon ay dapat maisaayos sa loob ng iglesia – ang
pagsamba ng iglesia, ang pangangaral ng iglesia, ang disiplina ng iglesia, ang pangangalaga ng bayan
ng Dios, pagbibigay sa mga pangangailangan ng kaharian ng Dios, ang badyet ng kaharian ng Dios –
lahat ng mga ito, ayon sa sariling salita ng Dios, ay mahalaga para sa kapakanan, para sa buhay, ng
bayan ng Dios at sa pagpapalaganap ng Salitang iyon.

Ano ang unang bagay na dapat gawin?  Ang mga pader, nabasa natin, ar naitayo na.  Ang isang dakilang
gawain ay naisagawa na.  Iisipin natin na nanaisin ni Nehemias na magbakasyon, na makikita natin
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siyang nakaupo at nagsasabing, “Whew, tapos na.  Nagawa natin!”  Ngunit hindi si Nehemias.  Nakita
ni Nehemias ang pagsasagawa ng isang tungkulin bilang tungtungan para sa susunod.  Ngayon ang
tanong sa kanya ay:  “Ano ang susunod?  Ano ang susunod na bagay na kailangang gawin?”

May mga tanong na hinaharap ni Nehemias nang naitayo na ang mga pader.  Pinalakas ng Dios ang
kanyang mga kamay upang ipagpatuloy ang proyekto ng pagtatayo sa kabila ng maraming pagsalungat,
sa loob at maging sa labas.  Ngunit alam ni Nehemias na ang mga batong pader ay walang proteksyong
ibibigay kung walang mga bantay sa pader.  At ang pader na nababantayang mabuti ay walang saysay
kung walang mga taong nakatira sa likod  niyon at nasisiyahan sa pagsasama-sama.  Ang espiritual na
buhay at ang kapakanan ng bayan ng Dios ang gawa ng kanyang mga kamay – hindi mga kongkretong
pader, hindi mga bato at mortar.  Ano ang susunod na hakbang?

Bilang iglesia ng Panginoong Jesu Cristo, tayo ay nahaharap din sa parehong tanong.  Marahil ay naririnig
mo itong Salita ng Dios ngayon at, sa pamamagitan ng Kanyang awa, ikaw ay miyembro ng iglesia ni
Jesu Cristo – ang iglesia na siniseryoso ang Salita ng Dios.  Kung gayon nga, maaari mong maitanong
na, “ano ang susunod na bagay?  Mayroon tayong mga kredo.  Mayroon tayong pagtatatag ng
katotohanan.  Ang kongregasyon ay nagtitipon sa Araw ng Panginoon.  Ang mga pag-aasawa ay
itinatatag.  Nariyan ang mga pamilya at mga anak.  Ngayon ano ang dapat gawin upang mapanatili iyon?
Ano ang dapat gawin upang ang lahat nang iyon ay magsilbi sa kanilang layunin upang maitayo tayo at
upang ihanda tayo para sa pagparito ng Panginoong Jesu Cristo, upang bigyang-inspirasyon tayo na
mamuhay sa kabanalan at upang maging mga tapat na saksi sa buong sanlibutan ng Kanyang
katotohanan?”

Nakikita ni Nehemias ang tatlong bagay.  Nagtatalaga siya ng tatlong dapat unahin, tatlong
kinakailangang bagay, para sa pagpapanatili ng iglesia.  Ito ang mga bagay na dapat mailagay sa ayos.
Una:  Nakikita ni Nehemias ang pangangailangan para sa pagtatanggol, sa pamamagitan ng mga lalaking
itinalaga upang magbantay at mamuno.  Pangalawa:  Nakikita niya ang pangangailangan ng pagsamba,
sa pamamagitan ng Salita ng Dios.  Pangatlo:  Nakikita niya ang pangangailangan ng pagtuturo, sa
pamamagitan ng mga lalaking itinalaga ng Dios.  Tingnan natin ang tatlong bagay na iyon.

Una.  Nakita ni Nehemias ang pangangailangan para sa pagtatalaga ng mga lalaking magbabantay at
mamumuno sa bayan o, ang nabasa natin sa mga talatang 2 at 3 ng Nehemias 7, mga bantay-pinto.
Sila ay mga bantay.

Ngayon, huwag mo silang isipin na parang bellhops sa Palmer House o mga lalaking may suot na
sali-salimuot na pananamit at may dalang trumpetang may mahabang leeg.  Sila, nang mga panahong
iyon, ay mga pinakamagaling na bantay, bihasa, may mataas na antas ng katapatan, mga lalaking may
tapang.  Sa mga panahon ni David at Solomon, sila ay mga Cherithites at Pelethites, may tungkulin ng
isang eksklusibo, pinakamagaling, bihasang bantay.   Kailangan nilang bantayan ang mga pumapasok,
binubuksan ang pintuan sa mga mamamayang kilala nila.  Kailangan nilang magkaroon ng ikaanim na
pandama para sa panganib.  Mayroon silang tungkuling moral.  Halimbawa, sinasabi sa kanila ni
Nehemias, na hindi nila (kapitulo 13) maaaring payagan ang mga paganong nakikipagkalakal na
magtipun-tipon sa may pintuan sa mga huling oras ng Araw ng Sabbath. 

Pagkatapos si Nehemias, bilang karagdagan, ay nagtalaga ng dalawang lalaki bilang mga pinuno sa
Jerusalem, may tungkulin para sa pagtatanggol nito:   Si Hanani (“aking kapatid,” sabi ni Nehemias) at
si Hananias.  Ang dalawang lalaking ito ay pinili dahil sila ay tapat at may takot sa Dios sa gitna ng
karamihan.  Sila ay magalang at mapagkakatiwalaan.  Tinuruan sila ni Nehemias sa pagtatanggol.  Sinabi
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niya sa kanila kung kailan dapat isara ang mga pintuan, kailan sila bubuksan, at kailangan silang
maglagay ng mga magbabantay sa mga naninirahan sa Jerusalem.  Ang bawat tao ay dapat maglagay
ng bantay sa tapat ng sarili niyang bahay.

Gayundin sa atin.  Ang Dios ay nagtalaga ng mga lalaki para sa mabuting kaayusan ng iglesia.  Ito ang
dapat isaayos para sa iglesia.  Nagtalaga siya ng mga lalaki para sa pagtatanggol sa iglesia, sa
pamamagitan ng kanilang disiplina at pamumuno mula sa Salita ng Dios, na mga, matatanda at mga
pastor.  Isaias 62:6, “Ako’y naglagay ng mga bantay sa iyong mga pader, O Jerusalem; sila’y hindi
tatahimik kailanman sa araw o sa gabi.  Kayong mga umaalala sa Panginoon, huwag kayong
magpahinga.”  Bigyang-diin natin na ang mga ito ay mga lalaking may katungkulan bilang matanda at
diakono at pastor.  Itinuturo ng Salita ng Dios na mga lalaki ang dapat sa mga posisyong ito – hindi mga
babae, kundi mga lalaking binigyan ng kaloob ng katapatan, mapagkakatiwalaan, at paggalang sa Dios
– upang mapanatili sa labas ng iglesia ang maling aral at upang ipagtanggol at pangalagaan ang bayan
ng Dios – mga lalaking tapat, mga lalaking matatapag, mga lalaking umiibig sa Dios, handang
maglingkod, hindi para sa sariling pag-unlad, hindi para sa sarili nilang pangalan, kundi bilang mga tunay
na lingkod ng Dios na nakikita ang kanilang pagiging di karapat-dapat at kawalang-kakayahan subalit
may pag-ibig sa Dios at sa Kanyang bayan at sa Kanyang iglesia.

May gamit din ito para sa inyo mga ama sa sarili ninyong bahay.  Napansin natin na sinasabi ni Nehemias
na ang bawat isa sa kanyang pagbabantay ay dapat sa tapat ng sarili niyang bahay.  Ang bantay na
itinalaga sa isang bahagi ng pader ay itinalagang magbantay sa pader na katabi ng kanyang bahay.
Hindi siya ipinadala dalawang bloke ang layo, kundi sa tapat ng sarili niyang bahay.  Ang mga batang
natutulog sa kanyang likuran sa loob ng bahay na maaari niyang lingunin at tingnan ay sarili niyang mga
anak.  Ang bawat asawang lalaki ay itinalaga ng Dios upang maging bantay ng kanyang pamilya, upang
maging tagapagtanggol ng kalinisan ng kanyang mga anak na babae, ng pagbibinata ng kanyang mga
anak na lalaki, at upang iligtas sila sa karumihan ng diablo.  Siya ay tagapagtanggol ng kanyang asawa,
tagapagtanggol ng lahat ng nanggagaling at pumapasok sa kanyang tahanan.  Siya ay dapat mamuno
sa pagtuturo sa kanyang mga anak, pagsama sa mga Cristianong lalaki upang bumuo ng mga Cristianong
paaralan.  Bilang ama, hindi siya dapat inaantok sa sanlibutang ito, abalang-abala sa negosyo at isports
at ginhawa.  Dapat niyang bantayan ang pader sa tapat ng sarili niyang pamilya.

Ang pangalawang bagay na ginawa ni Nehemias upang isaayos ang mga bagay ay ang pagbuo ng
pagsamba sa pamamagitan ng Salita ng Dios.  Sabi niya (t. 1), “Naglagay ako ng mga mang-aawit.”
Kung susundan mo ang kaisipan ng mga mang-aawit sa Lumang Tipan, makikita mo itong kahali-halina.
Wala tayong oras para dumako sa kahali-halinang kwentong iyon, ngunit hayaan mong sabihin ko na
napakalinaw mula sa Salita ng Dios na ang pag-awit ay mahalagang aspeto ng pagsamba sa Dios.  Nais
ni Nehemias na isaayos ito.  Nais niyang iayos ang pagsamba, nakasentro sa papuri, sa Makapangyarihan
sa lahat.  Nais niyang marinig na nagmumula sa Jerusalem ang tinig ng pag-aawitan at himig, ng
pagpupuri sa Panginoon.

Mga mang-aawit.  Itatanong mo, “Dapat bang unahin iyon?  Mahalaga ba iyon?”  Oo.  Sinasabi ng Dios
sa propesiya ni Isaias, “Ang bayan na aking inanyuan para sa aking sarili, upang kanilang ipahayag ang
aking kapurihan.”  Ang layunin ng Dios sa pagtatatag ng Kanyang iglesia, hiwalay sa sanlibutan, ay
upang maihayag ang kapurihan Niya na tumawag sa kanila mula sa kadiliman tungo sa Kanyang
kagila-gilalas na liwanag (I Pedro 2:9).  Ano ang may prayoridad sa iglesia?  Ang pagsamba sa Dios sa
pamamagitan ng Kanyang Salita.  Ang paglalagay ng kaayusan na inilagay ng Dios sa Kanyang Salita sa
pagsamba.  At pagkatapos sa pagsasama-sama sa pagsambang iyon upang purihin ang Dios, upang
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umawit, upang itaas ang ating mga kaluluwa sa mga tinig, upang purihin ang Dios sa lahat Niyang kabutihan.

Ang pangatlong bagay na dapat nating isaayos ay ang pagtuturo sa pamamagitan ng mga itinalagang
lingkod ng Dios.  Nabasa natin na inilagay ni Nehemias ang mga Levita.

Ang mga Levita ay itinalaga hindi lamang para sa paglilingkod sa templo, kundi upang maging mga guro
at pastor ng Israel, upang ipahayag sa mga tao ang mga dakilang katunayan ng kanilang
pananampalataya.  Alalahanin na si Josue ay nagtalaga ng 48 bayan para sa mga Levita.  Sila ay
maglalakbay sa mga bayang iyon na nagtuturo at nangangaral sa mga tao ng Dios sa pag-asa kay Jesu
Cristo.  Ito ay ginawang prayoridad ng Dios.  Malakias 2:7:  “Sapagkat ang mga labi ng pari ay dapat
mag-ingat ng kaalaman, at dapat hanapin ng mga tao ang kautusan sa kanyang bibig, sapagkat siya ang
sugo ng Panginoon ng mga hukbo.”  Ipapakita ng pari kung ano ang sinabi ng Dios, at dadalhin sa mga
tao ang kaalaman ng Salita ng Dios.

Kaya gayundin sa mabuting kaayusan ng iglesia ngayon.  Dapat tayong magkaroon ng (1) mga lalaking
namumuno – matatanda at mga diakono at mga pastor na may takot sa Dios; (2) mahusay, biblikal na
pagsamba, nakasentro sa pagpupuri sa buhay na Dios; (3) mga pastor at mga guro.  Kaya mababasa
natin sa Efeso 4 na ang Dios ay nagkaloob sa iba upang maging mga pastor at mga guro para ihanda
ang mga banal sa gawain ng paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Cristo.  Iyon ay prayoridad.  Iyon
ay dapat maisaayos.  Higit sa lahat, iyon ay dapat naroon.  Hindi natin dapat hayaan ang anuman na
biguin o hadlangan iyon.  Dapat magkaroon sa iglesia ng regular na pangangaral at pagtuturo ng ating
mga anak sa katekismo.  Kaya tayo ay nananalangin para sa marami pang pastor at marami pang
mangangaral ng ebanghelyo.

Sa gayon ilalagay natin ang ating mga sarili sa ilalim ng pangangaral at pagtuturo ng Salita ng Dios sa
pamamagitan ng iglesia.  Nililinis natin ang kalendaryo, ibinabalik natin ang mga tungkulin.  Naghahanda
tayo para sa Linggo.  Tayo ay naroroon sa iglesia.  Inuuna natin ang pag-aaral ng Biblia sa sanlinggo.
Tinatanggap natin ang Salita habang ito ay itinuturo ng itinalagang mga lingkod ng Dios.

Ngayon narito ang mga bagay na dapat nasa ayos kung ang iglesia ay dapat lumago sa lupa.  Dapat
tayong magtalaga ng mga lalaking mamumuno at mamamahala sa kanilang opisina sa ilalim ng Salita
ng Dios.  Dapat tayong magkaroon ng pagsamba sa Dios, ayon sa Kanyang Salita, sa Espiritu at sa
katotohanan.  At dapat tayong magkaroon ng regular na pagtuturo sa pamamagitan ng Kanyang mga
lingkod.  Ito ang mga kinakailangan.  Ito ang mga prayoridad.  Ito ang isinaayos ni Nehemias.

Ginawa ito ni Nehemias dahil mayroon siyang puso para sa bayan ng Dios.  Sa kapitulo ay nalaman natin
na sa ilalim ng lahat nang mga bagay na ito na kanyang ginagawa ay ang nananatiling pag-ibig para sa
bayan ng Dios at ang pagnanais na ang bayan ng Dios ay pagpalain sa espiritual sa loob ng bayan ng
Dios.  Nabasa natin na ang bayan ay malaki at dakila ngunit ang mga tao ay kakaunti at ang mga bahay
ay hindi pa naitatayo.  Ang mga Judiong bumalik sa lupain ay hindi pa nakakalatan ang bayan.  Ang mga
tahanang naroon ay sira-sira.  Sa ekonomiya ay napakahirap na magpatuloy na mamuhay sa loob ng
bayan.  Sa halip, ang mga Judio ay nagkalat sa kabukiran upang magkaroon ng ikabubuhay.

Ngayon si Nehemias, upang malunasan ito, ay pumunta at kumuha ng talaan ng lahat nang nagbalik.
Inalam niya kung nasaan ang mga taong ito upang ngayon ay mahikayat sila na lumipat sa bayan. 
Mababasa natin sa Nehemias 11:1,2, “Ang mga pinuno ng bayan ay nanirahan sa Jerusalem; at ang iba
naman sa taong-bayan ay nagpalabunutan upang kunin ang isa sa bawat sampu na maninirahan sa
Jerusalem, na lunsod na banal, habang ang siyam na bahagi ay nanatili sa ibang mga bayan.  Binasbasan
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ng taong-bayan ang lahat ng mga lalaki na nagkusang tumira sa Jerusalem.”  Ito ay lubhang mahalaga.
Mula sa pananaw ng tao, kung ang Jerusalem ay magiging malakas kailangan nito ng populasyon, ng
ekonomiya, mga tahanan, mga gusali.

Ngunit tandaan na lahat ng ito ay larawan ng iglesia.  Ito ay kumakatawan sa pag-unlad ng bayan ng
Dios sa loob ng itinatag na iglesia ni Jesu Cristo.  Iyan ay kailangang maisaayos sa ating panahon.
Kailangang maunawaan na dapat ay mayroong buhay na pagkakaanib sa iglesia, ang katawan ni Jesu
Cristo, ng talaan  ng mga inilabas ng Dios mula sa pagkabihag ng kasalanan at ngayon ay nakatala
kasama ng mga naninirahan sa Jerusalem.  Sabi ng mga tao, “Hindi ka maililigtas ng iglesia.”  Hindi.
Walang Kasulatan ang nagsasabing kayang gawin iyon.  Ngunit ang mga naligtas ay nasa iglesia.  Ikaw
at ako ay dapat mahikayat na kalooban ng Makapangyarihan sa lahat na tayo ay maging miyembro ng
tunay na iglesia ni Jesu Cristo, na ang pakikisama ng Dios, kagalakan, mga pagpapala ay dapat
tamasahin doon.

Paanong ipinagmamalaki ng mga tao ngayon, ang kanilang sarili tungkol sa pamumuhay sa isang bayan
– New York o Chicago o Tokyo o Singapore!   Subalit ang iglesia ay sariling bayan ng Dios.  Punuin siya.
Manatili sa loob ng iglesia ng Dios.  Mag-asawa sa loob ng iglesia ng Dios.  Magkaroon ng mga pamilya
sa loob ng iglesia ng Dios.  Magpagal para sa pagpapala ng iglesia ng Dios.  Ang iglesia ay hindi dapat
iwanan.  Ang iglesia ay hindi dapat lamang mapuno ng matatandang tao.  Ang iglesia ay hindi dapat
maging bakanteng tahanan.  Lumago sa loob ng iglesia.  Palakihin ang inyong mga anak sa loob ng
igelsia.  Makipagpalabunutan sa mga tao ng Dios.   Maging mahigpit sa iyong pagtatalaga sa iglesia ni
Jesu Cristo.  Maging sangkot sa ebanghelismo sa sarili mong kongregasyon.  Anyayahan ang iyong mga
kaibigan na dumalo sa iglesia.  Ipaliwanag sa kanila ang maluwalhati at kahanga-hangang mga
pribilehiyo ng pagiging miyembro ng katawan ni Cristo.  Ang iglesia ay dapat punuin ng mga nagsisising
anak ng Dios, ng mga mapagpasalamat na tinubos, ng mga pinalaya mula sa pagkabihag ng kasalanan.

Hindi marami ang umalis sa Babilonia.  Maliit na porsiyento ng mga Judio ang bumalik.  Karamihan sa
mga Judio ay nagnais ng kasaganaan at kaginhawahan ng Babilonia sa halip na ang lupang ipinangako
at ang bayan ng Dios na sinira. Iyon ay ang mga tinubos.  Iyon ay ang mga nakakilala ng biyaya ng Dios.
Sila ang mga abang itinakwil.  Sila ang mga maliliit sa lupa.  Gayunman, sila ang mga tinipon ng Dios at
dinala sa Kanyang maluwalhating iglesia at kaharian.

Ito ay dapat maisaayos sa gitna ng mga Cristiano ngayon.  Mahalin ang iglesia.  Pumasok sa kanya.
Maging tapat na miyembro sa iglesia – ang iglesia kung saan ang Salita ng Dios ay iginagalang,
ipinangangaral, ipinahahayag.

Kung ang mga bagay ay dapat maging gayon, dapat tayong kusang-loob na magbigay para sa
pagpopondo ng gawain ng Panginoon.  Mababasa natin sa mga talatang 70-73 na ang mga puno ng mga
sambahayan ay nagbigay sa ingat-yaman ng gawain at nagbigay para sa kasuotan ng mga pari.
Kusang-loob nilang sinuportahan ang gawain ng kanilang mga kaloob, ng kanilang pera.  Tinatawag natin
iyan sa itinatag na iglesia na pangkalahatang badyet.  Mayroon tayong mga kaloob para sa
pangkalahatang badyet, para sa mga banyagang misyon, para sa pantulong sa misyon, para sa
ebanghelismo, para sa iba’t ibang gawain sa kaharian ng Dios na parehong kinakatawan ng lokal na
kongregasyon at sa buong sanlibutan, saanman matatagpuan ang iglesia ng Dios.  Iyan ang pagsasaayos
ng mga bagay.

Ang mga kaloob para sa layunin ng iglesia ng Dios ay kapahayagan ng pagpapasalamat.  Narito ako sa
iglesia upang suportahan iyan, upang magbigay kung paano akong pinaunlad, dahil nais kong ang
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gawain ng Dios ay umunlad sa Kanyang iglesia.  Ang mga kaloob na iyon ay nagsasabi ng direksyon ng
ating buhay.  Sinasalamin nila ang pag-ibig ng ating puso.  Sinasabi nila sa tao kung nasaan tayo.  Kung
nais mong malaman kung nasaan ang isang tao, alamin mo kung paano niya ginagamit ang kanyang
pera at ano ang kanyang inuuna.  Iyan ang magsasabi sa iyo kung nasaan siya.  Sasabihin mo, “O, hindi.
Hindi niyon masasabi kung nasaan ako.  Nasa upuan ako ng simbahan tuwing Linggo ng umaga at gabi.”
Hindi, ito ang magsasabi sa iyo kung nasaan ka – ano ang nauuna sa iyong checkbook.  Iyon ang
magsasabi ng direksyon ng iyong buhay.  Tikom ba ang iyong palad sa kaharian ng Dios at bukas-palad
sa sarili mong mga nais?  Kung gayon ay kailangan mong isaayos ang mga bagay sa kaharian ng Dios.
Kailangan mo, kasama ko, na badyetin ang iyong pera – una ang iglesia, una ang kaharian ni Cristo, una
ang mahihirap – hindi una ang mga CD, hindi una ang mga damit, hindi una ang buhok, hindi una ang
mga bangka, hindi una ang ating mga sarili, hindi una na ang isang batang pamilya ay mayroon nitong
malaking bahay.  Hindi iyon ang dapat na maging hangarin.  Ang hangarin ay ang iglesia.    

Ang iglesia ay ang bahay ng Dios.  Iyon ang layunin ng Dios.  Mahal natin siya, at kasama ni Nehemias
ninanais natin ang mga bagay na nasa mabuting kaayusan, upang ang Dios ay maluwalhati.

_____________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka po namin muli sa Iyong Salita.  Dalangin namin na ito ay pumasok sa aming
mga puso ng may kagalakan at kombiksyon.  Sa pangalan ni Jesus kami ay dumadalangin, Amen.


