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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Nehemias 9:1-31

“Nehemias: Pagsamba Sa Dios Sa Liwanag Ng Kanyang Kabutihan”

ni Rev Carl J Haak

Sa pag-aaral natin sa aklat ng Nehemias, nakita natin noong nakaraang linggo na nang matapos ang mga
pader ng Jerusalem, pinangunahan ni Nehemias ang taong-bayan sa isang dakilang pagbabagong-sigla, isang
espiritual na paggising.  Ang pagbabagong-siglang ito ay pinukaw at binigyang-inspirasyon sa pamamagitan
ng pangangaral ng Salita ng Dios.  Ngayon ay dumako tayo sa kapitulo 9 ng Nehemias, na nagsasabi sa atin
ng higit pang gawaing pagsamba na isinagawa nang mga panahong iyon. 

Ang tanong na kinakaharap natin ngayon sa Salita ng Dios ay ito:  Ano ang pinakamahalagang espiritual na
gawain na ginagawa mo sa lupa?  Ano ang pinaka ninanais ng Dios sa iyo?  Ano ang pinakamahalaga sa iyong
espiritual na buhay?  Pag-isipan mo iyan.

Ito ba ang ginagawa mo sa inyong tahanan?  Ito ba, marahil, ang ginagawa mo sa inyong lipunan o sa iyong
trabaho?  Ito ba, marahil, ay ang iyong pansariling oras ng panalangin?  

Ang sagot ng Dios ay ito:  pang-kongregasyon pagsamba.  Ang pagsamba ng iglesia ay ang
pinakamahalagang gawain na isinagawa ng anak ng Dios sa lupa.  Iyon ay may saysay, Reformed, biblikal
na saysay.  Ang dakilang gawain ng Dios sa panahon ay ang pagtitipun-tipon ng iglesia kay Jesu Cristo na
walang hanggang sasamba at magpupuri sa Kanya.  Ang pinakamahalagang gawain sa lupa, kung gayon, ay
kapag ang iglesia, maging ito ay sa prinsipyo, ay sumasamba sa Dios.  Ang katawan ni Jesu Cristo ay ang
iglesia ng Dios.  At ito ang gawain ni Cristo:  ang tipunin ang iglesiang iyon.  Ang Dios, sa isang tanging
paraan, ay nasisiyahan sa pagtitipun-tipon ng Kanyang bayan upang purihin at sambahin Siya.    

Ano pinaka nakalulugod sa Dios?  Handel’s Messiah – isang magandang piyesang pang-koro?  Kariktan ng
bundok?  Hindi.  Nais ng Panginoon ang papuri ng Kanyang bayan.

Gaya ng sinabi ko, ang bayan ng Dios, sa ilalim ng pamumuno ni Nehemias, ay nagtitipun-tipon ngayon sa
pagsamba sa buhay na Dios sa ating teksto, Nehemias 9:1-31.  Sila ay nagsama-sama sa ilalim ng Salita ng
Dios nang kanilang marinig mula sa pulpitong kahoy.    Mapagkumbaba silang lumapit at nabibigatan sa
kanilang mga kasalanan.  Ninais nilang ihiwalay ang kanilang sarili sa mundo ng kasalanan.  Mababasa natin,
“Humiwalay sila mula sa lahat ng mga dayuhan,” iyon ay, ayaw nilang makisama sa sanlibutan sa kanilang
ginagawa – sapagkat hindi natin masasamba ang Dios kung ang ating puso ay nakadugtong at ang ating
buhay ay nakakompromiso sa kasalanang sinasamba sa sanlibutang ito.  

Nalaman natin sa kapitulo 9 kung ano ang nangyari sa kanilang pagsamba, na ang kabutihan ng Dios ay
ipinahayag sa kanila.  Sa liwanag ng kabutihang iyon, nakita nila na sila ay mga makasalanan.  At, panghuli,
sila ay nabago sa kombiksyong iyon ng kanilang pangangailangan ng awa ng Dios.  Sa pagbabasa ng
Nehemias 9:1-31, tinuruan tayo na sa pagsamba ang kabutihan ng Dios ay dapat makita upang makita ang
ating kasalanan, upang tayo ay madala sa Kanyang awa at mabago upang purihin at paglingkuran Siya lahat
ng ating mga araw. 
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Ang sermon nang araw na iyon sa panahon ni Nehemias ay naka-sentro sa pagpapahayag ng kabutihan ng
Dios.  Ang mga taong pumunta ay lubos na nagulumihanan sa kanilang mga kasalanan.  Isang linggo silang
nakikipaglaban.  At saka, sila ay nabubuhay sa kahirapan.    Nabibigatan sila sa trabaho.  Nagdurusa sila sa
kasalanang ginagawa laban sa kanila at pagsalungat na naka-direkta sa kanila, at napakarami ng mga tukso
upang panghinaan ng loob.  At ang mensaheng narinig nila?  Ano iyong kailangan nilang marinig?  Mababasa
natin sa mga talatang 5 at 6 ng Nehemias 9:  “Tumayo kayo at purihin ang Panginoon ninyong Dios mula sa
walang pasimula hanggang sa walang hanggan.  Purihin ang iyong maluwalhating pangalan na nataas nang
higit sa lahat ng pagpapala at pagpuri.  Ikaw ang Panginoon, ikaw lamang.”

Ngayon, kailangan nating huminto sa ating pag-iisip.  Ang mga isip nila ay maaaring tumatakbo sa kanilang
mga problema at sa kanilang mga pangangailangan at sa kanilang mga paghihirap at sa kanilang mahirap
na kalagayan.  At ang pinakaunang salita ay:  Tigil!  Ang Dios ay Dios.  Siya ay nasa banal Niyang templo.
Ang buong lupa ay manahimik sa Kanyang harapan! 

Nakita mo, sa tunay na pagsamba, dapat muna tayong harapin ng Dios.  Mababasa natin, “Pumasok sa
kanyang presensya.  Lumapit kayo sa harapan niya.”  Kapag ikaw ay pumupunta sa iglesia, naiisip mo ba ang
tungkol sa lahat at bawat isa at lahat ng uri ng bagay maliban sa Dios?  Iniisip mo lang ba ang iyong sarili?
Ang pagsamba ay pagpasok sa Kanyang presensya.  Ang Dios ay mabuti sa Kanyang sarili.

Basahin nating muli sa talatang 5:  “Purihin ang iyong maluwalhating pangalan.”  Ito ang unang bagay na
narinig nila sa iglesia, na ang pangalan ng Dios ay nataas nang higit sa lahat ng pagpapala at pagpuri.
Napakabuti, napaka maluwalhati, ang Dios, puspos ng mga bagay na dapat purihin, na Siya ay higit sa
pagpuri.  Iyon ay, Siya ay mas maluwalhati kaysa maiisip o masasabi natin.  Pupurihin mo ang isang tao dahil
sa paghila niya sa iyo mula sa nasusunog na sasakyan, o sa pagtulong niya sa iyo sa pag-aaral para sa isang
pagsusulit.  Sinisikap mong ipahayag ang iyong pasasalamat at sasabihin ng tao sa iyo, “Tama na, tama na!
Masyado mo akong pinupuri.”  Subalit hindi gayon sa pagpupuri sa Dios.  Ang katotohanan kung gaano kabuti
at kaluwalhati ang Dios ay mataas pa sa pagpuri.  Maaari mong kunin ang awit ni Miriam at Aaron sa Dagat
na Pula, maaari mong idagdag ang pagtalon ni David sa kagalakan nang dalhin niya ang kaban sa Jerusalem,
pagkatapos ay maaari mong pagsamahin ang maluwalhating koro ng langit  ngayon din sa harapan ng trono
ng Dios:  Hallelujah, ang Panginoong Dios na lubos na makapangyarihan ay naghahari – maaari mo itong
pagsamahing lahat, at ang katotohanan kung gaano kaluwalhati ang Dios ay higit pa doon.   Ito ay higit pa
sa lahat nang iyon.  Masasabi mo, pagkatapos makinig sa pagsamba ng langit:   “Iyon ay naging minaliit.
Ang kaluwalhatian ng Dios ay minaliit.”  Ang sino na iyong sinasamba sa iglesia ay ang Dios.   Ikaw lamang
ang Dios.

Sa Belgic Confession (isa sa mga kredong biblikal ng iglesiang Reformed), ipinapahayag natin sa Artikulo 1
na tayo ay sumasampalataya sa puso at ipinapahayag ng bibig na mayroon lamang isang simpleng espiritual
na umiiral na tinatawag na Dios.  At Siya ay walang hanggan, di kayang unawain, at maluwalhati.  Alam mo
ba iyon kapag ikaw ay sumasamba?  Ang pagsamba ay maaaring mapanganib na lugar sa iyo at sa akin.
Isipin na nasa presensya ka ng taong humila sa iyo mula sa nasusunog na sasakyan at kumikilos na burara,
walang-bahala, walang-interes, at iniisip lamang ang iyong sarili at ang iyong iskedyul at kung saan ka
kailangang pumunta at iniisip ang bukas at ang iyong mga plano.  Isipin na ginagawa mo iyan sa isang tao!
Ang Dios, sa pagsamba ng Kanyang iglesia, ay karapat-dapat na purihin.  Siya ay nararapat bigyang-galang
sa gitna ng kapulungan ng mga banal.

Siya ay mabuti.  Hindi lamang Siya mabuti sa Kanyang sarili, kundi Siya ay mabuti sa Kanyang mga gawa.
Mababasa natin sa talatang 6, “Ikaw ang gumawa ng langit, ng langit ng mga langit, pati ng lahat ng
natatanaw roon, ng lupa at ng lahat na bagay na naroroon, at pinananatili mo silang lahat; at ang hukbo ng
langit ay sumasamba sa iyo.”  Ngayon ang punto dito ay hindi para sa akin ang magpaliwanag sa
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magagandang katotohanan ng paglikha at probidensya, maliban para idagdag ko na kapag iyong itanggi ang
mga katotohanang iyon ng paglikha sa anim na dalawampu’t apat na oras na araw at ng probidensya – na
hinahawakan ng Dios ang lahat ng bagay sa Kanyang kamay – kung gayon ay hindi mo masasamba ang Dios
sa Kanyang mga gawa.  Ngunit ang punto ay hindi pumunta ngayon doon, kundi ang pag-alaala sa mga
bagay na ito ay ganap na kailangan para sa tamang pagsamba, upang ilagay tayo sa pagkamangha, upang
ilagay tayo sa harapan ng Dios kung paanong gayon Siya.

Ano ang mga unang salita ng isang ministro kapag siya ay nagsisimula ng gawain?  Sa kasaysayan, sa mga
iglesiang Dutch Reformed, iyon ay ganito (hango sa Awit 124), at ito ay sinasadya:  “Mga minamahal sa
Panginoong Jesu Cristo, ang saklolo natin ay nasa pangalan ng Panginoon, na siyang lumikha ng langit at
lupa.”  Ang pagninilay sa makapangyarihang gawa ng Dios sa paglikha at ang Kanyang nagpapatuloy na
probidensya ay naglalagay sa atin sa tamang kalagayan ng pagkamangha sa harapan ng Dios.  “Magsilapit
kayo sa kanyang harapan na may awitan.  Kilalanin ninyo na ang Panginoon ay Dios! Siya ang lumalang sa
atin, at tayo’y kanya” (Awit 100).  Ikaw at ako, sa pagsamba, ay nasa presensya Niya na gumawa at
humahawak sa atin ngayon sa Kanyang kamay at siya na kay Cristo ay ipinahayag sa atin ang Kanyang
pag-ibig.  Yumukod kayo sa pagsamba!

Ang buong sermon nang araw na iyon ay patungkol sa kabutihan ng Dios gaya ng ipinakita sa Kanyang iglesia
at bayan.

Ngayon ay susulyap na lamang tayo ng kaunti sa kung ano ang sinabi.  Hindi ko mailalabas ang detalye.
Kundi ang nadaragdagang bigat ng lahat nang ginawa ng Dios na siyang punto nitong sitas.   Basahin mo
ito ngayon (Neh. 9).  Maaari nating tingnan ang bawat pangyayaring binanggit  sa kung anong ginawa ni
Jehovah at sabihing, “O, anong buti Niya.”  Ngunit ang inaasahang epekto ay nagmumula sa pagtingin sa
kanilang pinagsama-samang patotoo.  Kapag pinagsama-sama silang lahat, sa gayon ay makikita mo kung
sino Siya at ano ang Kanyang ginawa.  Gaano kabuti ang Dios sa Kanyang bayan.  Hindi matututulan at hindi
masusukat na kabutihan!  Tayo ay hindi napakagaling, sa espiritual na pagtutuos – sa pagsusuma sa mga
bagay-bagay.  Mabibilang natin ang dolyar hanggang milyon, subalit hindi tayo makakabilang ng lampas sa
lima o sampu sa listahan ng ginawa ng Dios.  Ngunit ang sermon doon ay nagbigay ng listahan ng ilan sa
mga mabubuting gawa ng Dios.

Tingnan natin ito sandali.

Naroon, una sa lahat, ang kabutihan ng Dios sa pagtawag kay Abaraham, mula sa walang hanggang
paghirang, upang manahin ang lupain ng Canaan.  Nagtatag ang Dios ng tipan sa kanya.

Naroon ang pagpapalaya sa Israel mula sa pagkabihag sa Ehipto dahil dininig ng Dios ang kanilang daing,
hinati ang Dagat na Pula at inihagis ang mga Ehipcio sa tubig gaya ng isang bato.  Iyon ang pag-akay sa
Israel sa loob ng apatnapung taon sa tuyong ilang sa pamamagitan ng haliging apoy at ulap.

Naroon ang pagbibigay sa Israel ng kautusan sa Sinai upang turuan sila kung paanong ipakita ang pag-ibig
at pasasalamat.  Naroon ang manna at tubig na paulit-ulit mula sa malaking bato.  Mayroong apatnapung
taon ng pag-alalay sa kanila sa ilang at ang kanilang mga damit ay hindi nasira.  Mayroong pagbibigay sa
kanila ng lupain sa gawing silangan ng Jordan at pagkatapos ang pagpaparami sa kanila.  Mayroon ding
pagbibigay sa kanila ng buong lupain ng Canaan, pagpapabagsak ng mga pader ng kanilang mga kaaway,
pagtalo sa mga higante, at pagbibigay sa kanila ng kayamanan ng lupain.

Pagkatapos ay sumunod ang mga hukom at mga tagapagligtas upang tulungan sila at mga propeta upang
ihatid sa kanila ang Salita ng Dios.
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Ngayon hayaan mong ilagay ko lahat nang iyon sa wika ng katuparan.  Narito ang pagpapahapyaw sa itaas,
ang mababaw na paliwanag ng kabutihan ng Dios sa iyo, na Kanyang anak.  Ikaw ay hinirang Niya sa walang
hanggan at tinawag mula sa sanlibutan ng kasalanan na kinabibilangan mo, samakatuwid nararapat sa
kahatulan.  Nagtatag Siya sa iyo ng tipan na walang kondisyon at sinabing, “Ako’y magiging kaibigan mo,
malulugod Ako sa iyo.  Ipapakita Ko sa iyo ang maluwalhating mga bagay.”  Tinubos ka Niya mula sa
pagkabihag at sala ng kasalanan sa pamamagitan ng paggawa ng dagat ng dugo sa sarili Niyang Anak.
Inakay ka Niya ng sampu, dalawampu, tatlumpu’t lima, apatnapu’t isa, apatnapu’t siyam, pitumpung taon.
Wala ni isa mang araw o isang gabi na inalis Niya ang Kanyang tingin sa iyo.  Binigyan  ka Niya ng pagkain
at tubig ng anghel na nakakaalis ng uhaw – ang Panginoong Jesu Cristo at pananampalataya sa Kanya na
hindi nasisira.  Inihanda Niya para sa iyo ang Canaan.  At ikaw ay tatawid sa Jordan ng kamatayan upang
makasama Niya.  Ibinagsak Niya ang iyong mga higante, iyong mga kaguluhan, at lahat ng nagpahirap sa
iyo.  At inakay ka Niya sa espiritual na pangangalaga.  Ibinigay Niya sa iyo ang iglesia, ibinigay Niya sa iyo
ang Kanyang Salita, ibinigay Niya sa iyo ang Kanyang katapatan.

Ngayon, sa pakikipagtagpo sa iyo sa lugar ng pagsamba sa araw ng Panginoon, ito ang Dios na sa Kanyang
presensya ay nakatayo ka.  Ikaw ay nanggaling sa isang linggo, sige.  Ikaw ay nanggaling sa isang linggo na
maraming pagsubok at maraming kaguluhan.  Ngunit ngayon ikaw ay nakatayo sa iglesia ng Dios.  Ano ang
unang salita na dapat mong marinig?  “Masdan ang iyong Dios!  Masdan kung gaano kabuti, gaano
kaluwalhati, gaano karapat-dapat papurihan, gaano ka-perpekto sa tiwala, gaano ka-luwalhati.”

At yamang nakikita ang katotohanan ng kabutihan ng Dios, ang taong-bayan ay inakay upang makita ang
katotohanan tungkol sa kanilang sarili.

Ang sermon sa kabutihan ng Dios nang araw na iyon ay nagbunga ng epekto.  Sa pagsinag sa kanila ng
liwanag ng langit at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sinala sa mga mortal na lalaki at babae habang sila
ay nakatayo sa liwanag ng Dios, nakita nila ang kanilang mga sarili.  Nakita nila ang mga bagay na hindi nila
makikita sa kadiliman ng kanilang pagmamataas.

Sa atin din.  Tayo ay naglalakbay sa bahay ng Dios sa espiritual na araw na ito.  May kadiliman na nakapalibot
sa atin at mayroong kadiliman sa loob.  May mga lihim na kasalanan at pandaraya sa sarili sa loob natin.  Ang
Salita ng Dios ay binuksan.  Dinadala ng Banal na Espiritu ang mukha ng Dios na maluwalhati at
nagniningning sa harap ng ating mga espiritual na mata.  At tiningnan ko ang aking sarili.  Nalaman ko ang
tungkol sa aking sarili.  Ang resulta ng tunay na pagsamba ay ang tamang pagkaunawa sa iyong sarili bilang
makasalanan na nangangailangan ng pantakip.   

Nasamba mo na ba ang Dios?  Hindi ko itinatanong kung nakapunta ka na ba sa iglesia – at pagkatapos ay
umuwi at masasabi mo sa akin kung ano ang suot ng lahat  at sino ang may reklamo kanino.  Tinatanong
ko sa iyo, Nasamba mo na ba ang Dios?  Sa pagsamba nakita mo na ba ang iyong sarili?

Tanungin mo si propeta Isaias.  Tanungin mo ang publikano na tinukoy ni Jesus.  Kausapin mo sila sa
paglabas nila sa gawaing pagsamba.  Itanong mo:  “Isaias, publikano, kumusta ang iglesia ngayon?  Narinig
namin na mayroon kang pangitain ng trono ng Dios, ang Dios sa Kanyang kaganapan at kaluwalhatian.
Sabihin mo sa amin ang tungkol doon.  Ano ang resulta?  Ano ang pakiramdam mo?”  Ang sagot ni Isaias:
“Ako’y napahamak.  Ako’y lalaking may maruruming labi.”  At babaling ka sa publikano, at dinadagukan niya
ang kanyang dibdib at sinasabing, “Dios, mahabag ka sa akin.”  Sapagkat nang sila ay sumamba, tumayo sila
sa harapan ng Dios sa Kanyang kabutihan at kaluwalhatian.  At ang kabutihang iyon at kaluwalahtian ay
suminag sa kanila.  Inilantad ng liwanag ng Kanyang kabutihan ang ginagawa ng kanilang mga puso sa kanila
sa paraang hindi sana nila nalaman.

Iyon ang pagsamba.  Ang pagsamba ay tumayo sa harapan ng Dios.
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Mga anak, ang Salita ng Dios, dahil inihahayag nito ang kaluwalhatian ng Panginoon, ay tulad ng isang X-ray.
Hindi mo makikita ang nasa loob ko.  Hindi mo makikita ang mga buto ko at kung ako ay may di-tunay na
balakang at siguro ay may bukol ng kanser.  Ngunit sa X-ray, ang loob ay ipinapakita.  Ngayon, ang
kaluwalhatian ng Dios ay ang X-ray.  At ipapakita nito sa iyo ang katotohanan tungkol sa iyong sarili.

Nabasa natin na, sa liwanag ng kabutihan ng Dios, nakita nila ang di-mapapatawad na kasalanan na ginawa
ng Israel sa ilang.  Ipinahayag din nila ang paulit-ulit na hamon na ginawa ng Israel maging pagkatapos na
sila ay ilagay bilang nagmamay-ari sa lupain ng Canaan.  Ipinahayag nila na kahit na ang Israel ay tumayo
sa harapan ng mabubuting bagay ng Dios, bumalik sila sa sarili nilang kahalayan at hindi naging matatapat
na katiwala, sila ay nagkasala laban sa kaalaman, at sila ay naging manhid, matigas, hiwalay, malayo sa Salita
ng Dios na tumawag sa kanila sa pagsisisi.  Inilagay nila ang kanilang oras, wika nga, sa araw ng Linggo.
Ngunit iniwan nila ang Dios at iniwan nila ang Kanyang Salita sa iglesia.

Ano ang nakita nila tungkol sa kanilang sarili?  Nakita nila na sila ay mayayabang, mapagmataas, matigas ang
puso, rebelde, makasalanang mapagsamba sa dios-diosan.   Sila ay galit sa Salita ng Dios at sa mga nagdala
nito sa kanila.  Sila ay manhid sa pangangailangan ng pagsisisi.  Sinubukan nilang gamitin ang Dios para sa
pansarili nilang motibo.  Nalalaman ang Salita ng Dios, magalang silang yumukod dito sa harap ng iba, ngunit
sila ay humayo at namuhay ayon sa sarili nilang pagdidikta.

Ano ang nakikita mo sa iyong buhay, hindi sa iba, kundi tungkol sa iyong buhay, sa liwanag ng
makapigil-hiningang kabutihan ng Dios?

Ang pagpapahayag nila ay tapat.  Nakita nila ang kanilang kasalanan.

Iyon ang mahalagang sangkap ng pagsamba.  Ang tunay na pagsamba ay ang pakikisama nilang mga
pinagkumbaba sa harap ng walang wakas na kabutihan ng Dios sa kanila kay Jesu Cristo.  Ito ay higit pa.
Ito syempre ay pasasalamat, ito ay papuri, ito ay kagalakan sa Dios sa kabutihan Niya sa akin kay Cristo.
Ngunit, lahat ng mga gawaing ito ng pagsamba, ang galak at ang papuri, ay maaaring maging gaya ng
hungkag na kalembang sa isang drum.  Nakarinig ka na ba ng pagpalo sa isang bariles ng langis na walang
laman?  Ang pagsamba ay maaaring maging gaya ng hungkag na pagkalampag, kung walang pusong
nagpakumbaba sa pagkakilala ng ating sarili bilang mga makasalanan sa harapan ng Dios.  Makakagawa ka
ng maraming ingay.  Maaari kang mangalampag, at doon ay magkaroon ng maraming walang laman na
daldalan.  Ngunit kung ikaw ay puspos ng Dios at ng pagpapakumbaba sa iyong sarili bilang makasalanan,
magkakaroon ng malalim, matunog, nakagiginhawang papuri sa Dios.

Sinasamba natin ang Dios sa pamamagitan ng mga Salmo.  Inaawit natin ang mga Salmo, at ginagamit natin
ang mga Salmong iyon sa ating pananalangin, dahil ito ay nagmumula sa kamalayan ng kung sino ang Dios
at sino ako sa harapan Niya.

Ang gawaing pagsamba nang araw na iyon ay nagdala ng malaking pagpapala.  O, kahanga-hangang
pagpapala! Dinala nito ang hiwaga ng awa ng Dios na nagniningning sa kanilang mga puso.  Hindi natin ito
malalampasan sa pagbasa natin sa kapitulong iyon.  Sa buong kapitulo ay nabasa natin ang awa ng Dios.
Nabasa natin ang mga salitang “subalit,” at “ngunit.”  “Ngunit,” nabasa natin sa talatang 19, “Ikaw, sa iyong
dakilang kaawaan ay hindi mo sila pinabayaan….”  Talatang 30, “Ngunit maraming taon mo silang tiniis….”
Talatang 31, “Gayunma’y sa iyong dakilang mga kaawaan….”  Ito ay gaya ng komposisyon ng magandang
musika, nang ang kompositor ay bumalik sa nakagiginhawang paksa ng tagumpay.   Gayundin ang
pagsamba.  Ito ay laging bumabalik dito, ang maninging na aspeto ng awa ng Dios – awa ng Dios, ang
Kanyang kahabagan sa kanila na kaaba-aba at pangit, at ang Kanyang pangako na gagawan sila ng
kabutihan.
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Bakit hindi pinabayaan ng Dios ang Israel?  Bakit hindi tayo pinababayaan ng Dios?  Tiyak na may matuwid
na dahilan para putulin Niya ang tali.  Bakit hindi sila nilipol ng banal na Dios gaya ng ginawa Niya sa mga
pagano?  Tinitiis Niya at pinipigil Niya, pinanunumbalik Niya sila, pinapalo Niya sila ng matindi – upang palagi
lamang silang ibalik sa Kanyang sarili.  Ang mga taong ito – bakit hindi sila iniwan ng Dios?  Alang-alang sa
iyong kaawaan.

Nakita mo, kapag ikaw ay nakatayo sa harapan ng Dios at nakikita mo ang iyong sarili bilang makasalanan,
naririnig mo ang patotoo ng krus ni Jesu Cristo at ikaw ay namamangha sa kaawaan ng Dios.  Niloob Niya
sa Kanyang sarili, mula sa walang hanggan, na maging mapagbiyaya sa Kanyang iglesia at iligtas ang
Kanyang iglesia sa dugo ng sarili Niyang mahal na Anak, na hinuhugasan sila mula sa kanilang mga kasalanan
at lumilikha sa kanila ng bagong pagsunod, ng bagong puso, at ng matuwid na espiritu, upang sila ay
mamuhay sa harapan Niya at ibigin Siya.  Bakit?  Sapagkat Siya ay mabuti at ang Kanyang kaawaan ay
walang hanggan.

Handa ka na bang sumamba sa Dios?  Handa ka na bang mawala sa hiwaga at papuri sa Kanyang kaawaan?
Nakikita mo ba ang Kanyang kaawaan?

Hayaan ninyong gumamit ako ng halimbawa.  Isipin ninyong kasama ko ang isang malaking pintuan, gaya
ng isang pinto ng garahe.  Sa likod ng malaking pintuan ay isang malawak na lupaing puno ng napakainam
na kagandahan – isang lupain na maningning, makapigil-hininga, at kamangha-mangha.  Mayroon lamang
maliit na lamat sa ibaba ng pintuan.  At katabi mo ang isang tao na nakita na ang lupaing iyon at sinabi sa
iyo ang lahat ng tungkol sa lupaing iyon at sabi sa iyo, “Nakikita mo ba ang lupaing iyon?”  Sasabihin mo,
“Hindi.”  At sabi sa iyo, “Yumuko ka at tingnan mo.  Nakikita mo na ba ito ngayon?  May maliit na lamat doon
sa bandang ibaba, nakikita mo ba iyon?”  At sasabihin mo, “Hindi.”  At sabi niya, “Lumuhod ka.  Nakikita mo
na ba ngayon?”  Sasabihin mo, “Hindi.”  At sabi niya, “Isayad mo ang mukha mo sa lupa.  Idiin mo ang iyong
mata sa graba.  Nakikita mo na ba ngayon?”  At sasabihin mo, “Oo! O, nakikita ko ng malabo, ngunit, anong
gandang lupain.”

Sa liwanag lamang ng kabutihan ng Dios ikaw ay pinagkumbaba sa alabok mo masusulyapan ang Kanyang
kaawaan.  At ang isang sulyap ay makapigil-hininga.

Kailangan gawin iyon ng Dios.  Maaari mong iyukod ang iyong ulo sa alpombrang panalanginan na ang iyong
mukha ay nasa lupa at nakadiin sa lupa – at walang nakikita.  Ikaw ay mapagmataas pa rin, ginagawa pa rin
ang sarili mong paraan, iniisip, sa iyong Dios.  Hindi, kailangang pagkumbabain ng Dios ang puso.  Kailangan
Niyang harapin ang pagmamataas.  Subalit kapag pinagkumbaba Niya, iyon ay upang maibigay Niya ang
pangitain, ang sulyap sa Kanyang kaawaan sa mukha ni Jesu Cristo na Kanyang Anak.  Ibinigay Niya ang
Kanyang Anak upang magpaaraw tayo isang araw sa liwanag ng Kanyang kaluwalhatian.  Ipinapakita Niya
sa atin ang Kanyang kaawaan sa pamamagitan ng pagpapakita sa atin ng ating makasalanang sarili.

At pagkatapos ay aalis na tayo sa pagsamba.

Bibigyan ko ba kayo ng isang palaisipan?  Ang tunay na mananamba ay umaalis sa iglesia ng walang laman
at gayunman ay puno – walang laman sa sarili at puno ng pagkamangha sa kaawaan ng Dios.

________________________________________

Manalangin tayo.  

Walang hanggan at maluwalhating Dios ng langit at lupa, pinupuri at pinasasalamatan Ka po namin sa Iyong
walang wakas na kaawaan kay Jesu Cristong aming Panginoon.  Amen.


