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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Nehemias 13:1-3

“Nehemias: Ang Hiwalay Na Buhay”

ni Rev. Carl J Haak 

Isa sa mga malinaw na katunayan ng inspirasyon ng Biblia ay ang realismo nito.  Sinasabi ito ng
Kasulatan gaya nito.  Hindi ito nagpipinta ng romantikong larawan, isang aklat ng kwento na nagtatapos
sa pamumuhay ng bayan ng Dios sa mala-perpekto at pagsunod dito sa lupa.  Kundi nagsasabi ito sa atin
ng kasalanan at biyaya, ng ating pagkabigo at ng katapatan ng Dios, ng pagsisisi at kapatawaran, at sa
huli, ng katapatan ng Dios.

Gayundin sa aklat ng Nehemias.  Maaari nating isipin na ang aklat ng Nehemias, sa pagsapit natin
ngayon sa kapitulo 13, ay magdadala sa isang mas masiglang pagtatapos.  Sa kapitulo 12 ay nakita natin
ang pagtatalaga ng mga pader ng Jerusalem.  Si Nehemias at ang mga pari at ang mga pinuno at ang
bayan ay hinati ang kanilang sarili sa dalawang grupo sa mga pader, na ang templo at ang bayan ay nasa
ilalim nila.  At sila ay nagsama-sama sa pagkakaisa upang umawit ng mga papuring salmo.   Ang mga
trumpeta ay pinatunog ang nota ng tagumpay.  At nabasa natin sa kapitulo 12:43, “At ang kagalakan
ng Jerusalem ay narinig hanggang sa malayo.”  Anong kahanga-hangang paraan ng pagtatapos ng aklat.

Ngunit, hindi.  Kasunod ang kapitulo 13.  At ang kapitulo 13 ay hindi mag-iiwan sa atin ng impresyon na
magliligaw sa espiritual na buhay ng Juda.  Sasabihin nito sa atin ang kasalanan, ang pagpapabaya, ang
kahalayan, ang kahangalan.  Sasabihin nito sa atin ang katapatan ng Dios at pagtatalaga ng Dios sa
Kanyang bayan.

Babasahin natin sa kapitulo 13 na ang bayan ng Dios sa panahon ni Nehemias ay halos malapit ng
mawasak ng pakikiayon sa sanlibutan, sa pagpapabaya sa bahay ng Dios, sa pagsasantabi ng araw ng
Sabbath, sa pagturing sa pag-aasawa na kaligtasan sa parusa at karumihan.  Karapat-dapat iyon na
gamitin bilang iglesia ni Jesu Cristo.  Palagi, palaging dapat magbantay ang iglesia.  Ang iglesia ay
palaging dapat magdala ng katotohanan ng Kasulatan.  Ang iglesia ay palaging nangangailangan ng mga
lalaki ng Dios upang manguna sa iglesia na maging matapat sa Salita ng Dios.

Ang nakakapighating bagay na makikita natin sa kapitulo 13 ay ang mga kasalanan na ginawa at itinama
ni Nehemias ay lahat ng kasalanan na isinumpa nilang hindi gagawin.  Matatandaan mo na, ilang linggo
ang nakalipas, tiningnan natin ang pananariwa ng tipan, sa kanilang pananariwa ng tipan sa kapitulo 10.
Iyon ay tanda ng espiritual na kataasan.  Ang bayan ng Dios ay sumailalim sa kapangyarihan ng Salita
ng Dios.  At inilagda nila ang kanilang mga pangalan.  Sumumpa silang gagawin ang mga sumusunod
na bagay:  1) Ihihiwalay ang kanilang sarili mula sa mamamayan ng lupain.  2) Hindi pababayaan ang
bahay ng Dios.  3) Hindi bibili sa araw ng Sabbath.  4) Hindi ibibigay ang kanilang mga anak na babae
sa mga paganong lalaki bilang mga asawa.  Ngayon, sa kapitulo 13, makikita natin na ang bawat isa sa
mga iyon na kanilang isinumpang hindi gagawin ay ginawa nila sa katunayan.
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Kaya, sinasabi kong muli – palagi, palaging kailangan ng bayan ng Dios ang Salita ng Dios, kailangan ng
tunay na pagtuturo at pangangaral ng Salita ng Dios, kailangan ng biblikal na pamumuno sa iglesia at
sa tahanan.  Kailangan nila ng mga pastor, matatanda, mga diakono – mga lalaki ng Dios na
nanghahawakan sa Kasulatan.

Makikita rin natin sa kapitulo 13 na may panahon na iniwan ni Nehemias ang Jerusalem upang bumalik
sa hari ng Persia.  Nang ang kanyang impluwensya ay inalis mula sa bayan ng Juda, ang pamantayan
ay agad na nagsimulang bumagsak.

Kailangan natin, bilang iglesia ng Dios, na laging maging tapat sa Salita ng Dios.  Sa kapitulo 13, mga
talatang 1-3, malalaman natin ang tawag ng Dios sa isang hiwalay na buhay.  Iyon ay sa araw ng
pagdiriwang ng pagtatalaga ng mga pader ng Jerusalem na nagkaroon ng pampublikong pagbabasa ng
Salita ng Dios.  Sa pagbabasang iyon, narinig ng taong-bayan ang  kinakailangan na ang mga Ammonita
at Moabita ay hindi dapat pumasok sa kapulungan ng Panginoon.  “Nang araw na iyon [ang araw ng
pagtatalaga] ay bumasa sila sa aklat ni Moises sa pandinig ng taong-bayan; at doo’y natagpuang
nakasulat na walang Ammonita at Moabita na dapat pumasok sa kapulungan ng Dios magpakailanman”
(t. 1).  Pansinin, kahit sandali, ang makapangyarihang pakinabang ng pagbabasa ng Salita ng Dios sa
pampublikong pagsambang gawain.  Mayroon espesyal na sukat ng kapangyarihan ng Kasulatan na
naramdaman at naroon nang ito ay basahin sa pagsambang gawain ng iglesia.  Huwag kailanman,
maliitin ito.  Hindi iyon oras para mangarap.  Hindi iyon oras para tumingin sa labas ng bintana.   Iyon
ay oras para ikaw ay makinig, habang ang Kasulatan ay binabasa ng pastor.  Dahil, habang ang bayan
ng Dios ay nagkakatipon sa pagsamba, ang Banal na Espiritu ay dumarating sa isang makapangyarihang
paraan upang igalang ang Salita na ibinigay Niya at kinasihan.  Sa pangkapulungang pagbabasa, ang
Salita ng Dios ay dumarating sa isang espesyal, makapangyarihang paraan upang humiwa, upang ilantad
ang puso, marahil ay ipakita sa atin ang kasamaang pinayagan natin na pumasok sa ating mga buhay,
o upang aliwin tayo.

Bumasa sila, sa araw ng pagtatalaga ng mga pader ng Jerusalem, mula sa Deuteronomio 23:3-6, kung
saan mayroong pagbabawal sa pagpasok ng mga Ammonita at Moabita sa kapulungan, nakabatay sa
kasamaan na ginawa ng dalawang bansang iyon laban sa Israel.  Pareho nilang sinubukang hadlangan
ang Israel sa pagpasok sa lupain ng Canaan.  Iyon ay nangyari nang inakay ni Moises ang bayan ng Dios
sa mga lupain ng silangang panig ng Jordan.  Ang mga Ammonita, mababasa natin, ” …hindi nila
pinasalubungan ang mga anak ng Israel ng tinapay at tubig.”  Ang mga Ammonita ay gumawa ng
kasalanan ng pagkaligta, walang pakiramdam na pagwawalang-bahala sa bayan ng Dios.  Ang Israel ay
pagod na.  Humingi sila ng pahintulot sa mga Ammonita upang bumili ng mga pangangailangan sa
kanilang mga pamilihan.  Nangako silang mananatili sa mga daan at hindi maghahanap ng pagkain o
kakamkamin ang kanilang mga ubasan o mga balon.  Hindi sila dadaan sa bayan ng Ammon gaya ng
pagmamartsa ng Sherman sa Georgia.  Pananatilihin nilang magalang ang kanilang sarili.  Humiling
lamang sila ng ilang bagay.  Subalit sila ay tinanggihan.  Ang kalupitan sa bayan ng Dios ay isinagawa.
Sinabihan silang, “Hindi kayo makakadaan.”  At ang Ammon ay lumabas upang labanan ang Israel.

Pagkatapos ang mga Moabita.  Tungkol sa kanila ay nabasa natin sa Mga Bilang 22, na inupahan nila si
Balaam, na susumpain ni Balaan ang Israel.  Si Balak, ang hari ng Moab, ay inupahan ang masamang
propetang si Balaam upang sumpain ang bayan ng Israel.  Tatlong beses tinangka ni Balaan na gawin
iyon.  Bawat pagkakataon ang kanyang pagsumpa ay nagiging pagpapala.  Nais ng Moab na magpababa
ng sumpa mula sa langit sa bayan ng Dios.  Ang Moab ay nagplano na wasakin ang Israel.
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Ngayon ang kinakailangan ay hindi papasukin ang mga Moabita at Ammonita sa kapulungan ng
Panginoon magpakailanman.  Ang kaisipan ay hindi sila maaaring pumasok bilang Ammonita, bilang
Moabita, bilang isa na ibinigay sa paglilingkod sa mga dios ng mga bansang iyon.  Hindi iyon pambansa
o pang-lahing pagbabawal.  Ang mga ito ang sumasamba sa ibang dios.  Ito ang mga tao na ginawa ang
kanilang  pinaka upang wasakin ang Israel.  Kaya, ang pagbabawal ay kailangang ihiwalay ang Israel sa
kanila.

Ano ang kinakailangan ng Dios sa atin?  Ang mga kinakailangan ng Kasulatan ay ang mga ito.  Na tayo,
bilang mga Cristiano, ay mamuhay ng buhay na hiwalay sa kasalanan ng sanlibutang ito.  At gagawin
natin iyon dahil tayo ang mga kaibigan ng buhay na Dios.

Ang espiritual na paghiwalay ay ipinaliwanag sa Biblia hindi una na tinupad sa pisikal na paghiwalay.  Ito
ay espiritual.  Oo, may mga pisikal na aspeto sa banal, hiwalay na buhay.  Awit 1:1:  “Mapalad ang taong
hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man
sa upuan ng mga manunuya.”  May mga lugar, bilang mga Cristiano, na hindi natin maaaring puntahan;
mga bar, kasiyahan kung saan may paglalasing at pakikiapid, iba’t ibang lugar marahil sa Internet.  Lagi
dapat nating itanong, bilang anak ng Dios:  “Gusto ko bang bumalik ang Panginoon at matagpuan ako
sa lugar na ito?”  May mga taong hindi natin maaaring gawing kaibigan:  ang lapastangan, ang marumi,
silang namumuhay ng kanilang buhay sa paglapastangan sa Dios.

Ngunit, sinasabi kong muli, ang pagbabawal sa atin ay hindi pisikal na paghiwalay, hindi sa iiwan natin
ang sanlibutan, hindi sa maglalagay tayo ng mga pader at isipin na sa paghihiwalay lamang natin sa ating
sarili sa pisikal na paraan mula sa sanlibutan, tayo kung gayon ay namumuhay ng banal na buhay.  Hindi
natin dapat kalimutan na dala-dala natin ang sanlibutan ng kasalanan sa ating mga puso.  Sinasabi sa
atin ng Salita ng Dios na tayo ay nasa sanlibutan, subalit hindi tayo dapat maging taga-sanlibutan.  Dapat
tayong maging kay Jesu Cristo.  Ang sanlibutan, hiwalay kay Jesus, ay nabubuhay mula sa kanyang
prinsipyo.  Ang prinsipyong iyon ay ang pagnanasa ng mata, ang pagnanasa ng laman, at ang
pagmamataas sa buhay (I Juan 2).  Sa biyaya lamang ng Dios, tayo na nakakakilala kay Jesu Cristo
ngayon ay namumuhay mula sa ibang prinsipyo:  ang pag-ibig ng Dios, ang paghahanap ng mga bagay
na nasa itaas.  Sa pisikal tayo ay nasa sanlibutan.  Pumapasok tayo sa ating trabaho.  Nakatira tayo sa
ating paligid.  Patuloy tayo sa ating negosyo.  Nabubuhay tayo sa loob ng sanlibutan.  Subalit tayo ay
tinawag upang mabuhay ng banal na buhay dito sa sanlibutan, hiwalay sa kasalanan.

Tinatanggap ba natin ang mga Ammonita at Moabita sa ating buhay, sa ating mga puso, sa ating mga
pag-iisip?  Tinatanggap ba natin sa ating puso ang mga bagay na kinapopootan ng Dios?  Tingnan mo
ang iyong puso, tingnan mo ang iyong panloob na buhay.  Ano ang pinapapasok mo sa iyong puso?
Malupit na pagwawalang-bahala sa kapwa mo banal, tulad ng mga Ammonita sa Israel?   Inggit at selos,
tulad ng mga Moabita, nagpaplanong pabagsakin ang kapwa mo banal upang masira ang kanyang
reputasyon?  Pinapapasok ba natin sa ating puso ang kasakiman, katakawan para sa mga bagay sa
buhay na ito, walang kabusugang pagkauhaw sa lahat ng mga bagay na itinuturing ng sanlibutan na
mahalaga?  Pinapayagan ba natin ang mga pagnanasa ng laman – pornorgrapiya, pakikiapid, panunumpa
at pagmumura – na pumasok sa ating buhay, pumasok sa ating puso, sa ilalim ng ating hininga? 

Bilang anak ng Dios kay Cristo, hindi mo mapayapang mapagsasama ang anumang kilalang kasalanan
sa iyong puso.  Dapat mong walang tigil na labanan ito o makikiayon ka dito.  Dapat tayong manatiling
hiwalay sa sanlibutan ng kasalanan, ang sanlibutan ng tukso.  Isa sa mga pagpapala ng pang-araw-araw
na pakikipag-isa sa Dios ay ipapakita Niya sa iyo ang mga bagay na iyon na tukso sa iyo, na naglalayo
sa iyo mula sa Kanyang mukha.  Ano ang mga bagay na iyon sa iyong buhay?  Nasusuri mo ba sila,
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hinahanap mo ba upang makita ang mga bagay na iyon kung saan ikaw ay madaling tablan, ang mga
kasalanang iyon na higit na tumutukso sa iyo?

Kaya tayo ay tinawag upang ialis ang ating sarili mula sa mga landas na iyon ng tukso.  Maaaring ito ay
magasin.  Maaaring ito ay pampaningin para sa iyo.  Maaaring isang usapan – usapan na nagpapasimula
sa iyo.  At bago mo malaman ito, sa sandaling magsimula ka na tuluy-tuloy ka na at sinasabi ang lahat
ng uri ng bagay na masakit at nakakahiya.  Maaaring ito ay mga sandali na ikinalulungkot mo sa iyong
sarili.  Alam mo ba ang mga bagay na iyon na tumutukso sa iyo?  Iniaalis mo ba ang iyong sarili mula
sa mga bagay na iyon?

Dapat tayong mahiwalay, hiwalay din mula sa mga makasalanang bagay at makasalanang paglilibang
ng sanlibutang ito.  Dapat tayong hindi magkaroon ng pakikibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang
ibubunga (Efeso 5:11).  Kundi sa halip, dapat natin silang ilantad.  Ang salitang “ilantad” ay
nangangahulugang “upang hikayatin sila sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng malinaw na katwiran
mula sa Salita ng Dios.” 

Bakit?  Bakit tinawag ng Dios ang Kanyang bayan sa panahon ni Nehemias, at tayo kay Jesu Cristo, dito
sa hiwalay, banal na buhay?  Ilang mga dahilan.

Dahil ang sanlibutan ng kasalanan ay hinahanap ang ating pagkawasak.  Hinahanap ng sanlibutan ang
pagkawasak ng iglesia.  Ang sanlibutan ay hindi walang kinikilingan.  Maaari itong maglagay ng isang
uri ng mukha.  Maaari itong maglagay ng mapagparayang ngiti.  Malinaw na, maaari nitong gawing
mapagwalang-bahala ang kanyang sarili.  Ngunit sa ilalim, kinapopootan ng sanlibutan ng kasalanan ang
layunin ng Dios dahil ang sanlibutang iyon ay pinamumunuan ng prinsipe ng kadiliman.  At hindi ito titigil
sa anuman maliban sa espiritual na pagpaslang sa bayan ng Dios.  Ang mga Ammonita at Moabita ay
tumugon laban sa Israel hindi gaya ng pagtugon nila sa ibang bansa.  Sa ibang tao sa sanlibutan,
maaaring sinabi nila sa kanila, “Aba, syempre.  Syempre maaari kayong dumaan.  Tutulungan namin
kayo.  Nais naming paunlarin kayo sa inyong paglalakbay, sa inyong marangal na paghahanap.”  Ngunit
nang ang mga anak ng Israel ang humiling, si Ammon ay walang kabaitang pantao, walang pagdaloy
ng awa sa nakubkob na manlalakbay.  Ang kanilang salita ay:  “Umalis kayo.”  At, “Huwag kayong
dadaan.”  At, “Lalabas kami laban sa inyo.”

Ang mga Moabita ay hindi gumamit ng relihiyosong pagpaparaya.  Hindi sinabi ng mga Moabita nang
lumitaw ang Israel sa kanilang hangganan:  “Dapat nating pag-usapan ang pagkamaramihan.”  Hindi,
sila ay laban sa kanila.  Bakit?  Dahil ang Dios ay nasa Israel, dahil si Cristo ay ipinangako sa Israel.  At,
hiwalay sa biyaya, ang tao at ang sanlibutan ng kasalanan ay nakatayong laban sa Dios at sa Kanyang
Anak.  Mababasa natin sa Genesis 3:15, “Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapoot sa isa’t isa,
at sa iyong binhi at [sa kanyang binhi],” sa pagitan ng iglesia at ng diablo.  Mababasa natin sa Roma 8:7,
“Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapoot laban sa Dios.”  Mababasa natin sa Juan 15 ang mga
salitang ito ni Jesus:  “Kung kayo’y kinapopootan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna ang
kinapootan nito bago kayo.”  Mababasa natin sa II Timoteo 3:12, “Lahat ng ibig mabuhay na may
kabanalan ay daranas ng pag-uusig.”  Ang kasalanan ay pagkapoot sa Dios.  Kung ikaw ay nasa
sanlibutan, hindi ipinaalam sa iyo ang iyong kasalanan at nabubuhay ka pa rin sa pag-ibig sa sarili mong
daan ng kasalanan.  Kaya kapopootan mo ang Dios – dahil iyon ang kasalanan:  pagkapoot sa Dios.
Walang pagkakasundo ng pagtigil doon.  Walang pagsasanib, walang pagtigil.  Kaya, kapag ang iglesia
at ang anak ng Dios ay iwinagayway ang bandila ng Dios, ng pag-ibig sa Dios, pagsunod sa Dios; kapag
itinaas ng iglesia ang krus bilang tanging daan ng kaligtasan, kay Cristo lamang at wala ng ibang daan
– kung gayon ang iglesia ay nasa ilalim ng pagkapoot ng sanlibutan. Ang mga pangil ng diablo, ang
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pagkapoot ng sanlibutan, ay umaalpas laban sa iglesia.  Marahil ang sanlibutan at ang diablo ay
ginagamit ngayon ang pamamaraan ng pag-akit sa pagtatangkang makiayon ang iglesia.  Subalit iyon
ay hindi magtatagal.  Ang sanlibutan ng kasalanan ay di-makapagtitiis sa iglesia.  Bakit?  Dahil ang
sanlibutan ng kasalanan ay kaaway ng Dios.
  
Basahin nating muli sa Roma 8:7, “Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapoot laban sa Dios.”  Nakita
mo, ang kaligtasan ay isang espiritual na pananakop.  Ito ay kapag nasupil ng Dios ang iyong puso,
upang alisin ka sa daigdig ng kadiliman at pagkapoot sa Dios at dalhin ka ng paluhod sa pag-ibig ng Dios
at sundin Siya.  Subalit iyon ay maghahatid ng reaksyon.  Ito ay maghahatid ng pagkapoot nilang
lumalakad pa sa daan ng kadiliman; di-pagtitiis laban sa iyo, laban sa Dios na iyong ipinahahayag.

Ngunit may isa pang dahilan kung bakit ang Israel at bakit tayo ay tinawag sa espiritual na paghiwalay.
Iyon ay dahil sa pakikipagkaibigan ng Dios.  Ang paghiwalay mula sa kasalanan at makasalanang
pamumuhay ay hindi lamang pagtakas mula sa isang bagay, ito rin ay paghabol sa isang tao.  Ang banal,
hiwalay na buhay ay ang paghabol sa kabanalan at sa Dios.  Ang Dios lamang ang makakagawa ng isang
Cristiano.  Magagawa ng tao ang panlabas.  Masasabi natin, “Huwag, huwag, huwag mong gawin ito.
Lumayo ka diyan.  Huwag kang pumunta doon.  Manamit ka ng ganito.  Pumunta ka sa iglesia.”  Ngunit
hindi iyon ang puso ng Cristianong pamumuhay.  Ito ay hindi mula panlabas.  Bakit ninanais ng Cristiano
na gawin ang mga bagay na iyon?  May isang sagot.  Dahil iniibig niya ang Dios at nasisiyahan siyang
makasama Siya.

Nauunawaan mo ba iyon?  Ang paghiwalay mula sa kasalanan ay nagsisilbi lamang sa isang layunin.  Ang
layuning iyon ay ang pagnanais na lalong higit na pagtatalaga sa Dios.  Kaya ba nais mong mamuhay
ng banal, kakaibang buhay?  Kaya ba nais mong panatilihin ang Araw ng Panginoon?  Kaya ka ba
dumadalo sa iglesia?  Kaya ka ba lumalayo sa pakikiapid at iniibig ang kalinisan?  Iyon ba ay dahil
kailangan mo? … o dahil nais mo – dahil nauunawaan mo na ang yakap ng kasalanan ay
nangangahulugang hindi mo malalaman sa pamamagitan ng karanasan ang yakap ng iyong makalangit
na Ama?  Kaya ba ang tukso at materyalismo at lahat ng ibang kasalanan ay tinatanggihan sa iyong puso
at sa iyong buhay – dahil iniibig mo na at iginagalang ang Dios?

Nakita mo, lahat nang ito ay nakaugat sa pag-ibig sa Dios bilang Dios.  Alang-alang sa Dios, para sa
Kanya, ang Cristiano ay nabubuhay.  Nililikha ng Dios ang pahiwalay na ito kapag ipinapakita sa atin ng
Kanyang biyaya kung sino Siya, na inibig Niya tayo at pinatawad tayo kay Jesu Cristo at binili tayo upang
maging Kanya sa dugo ng Kanyang Anak.  Ikaw na umiibig sa Panginoon, napopoot sa kasalanan,
sapagkat Siya ay matuwid at malinis. 

 “Sapagkat si Cristong Hari ay pinababayaan ang sanlibutan at ang bawat dating kaibigan.”  Ang hiwalay
na Cristianong buhay ay isang buhay na nakatalaga sa Dios, kabanalan, at kay Cristo.  Ang paghiwalay
sa sanlibutan ay hindi nangangahulugan na tayo ay isang uri ng kulto, na tayo ay pinamumunuan ng
ilang panlabas na anyo.  Kundi ito ay nangangahulugan na ang ating mga puso ay kasal sa Dios.  Iniibig
natin Siya at hinahanap ang Kanyang karangalan at Kanyang kaluwalhatian.  Kaya iniibig natin ang
iglesia.  Kaya iniibig natin ang bahay ng Dios.  Kaya iniibig natin ang ating mga pamilya.  Kaya iniibig
natin ang Dios.  Kaya nais nating maging tapat sa Dios.  Sa ilalim ng buhay-Cristiano ay ang tanging
mapagmahal na prinsipyo sa sanlibutang ito, ang tanging matatag, mabuting katotohanan dito sa
sanlibutan – ang Dios.  Dahil ang Dios ay maluwalhati, dahil ang Dios ay tama, dahil ang Dios ay buhay,
dahil ang Dios ay katotohahan, kung gayon ay nais natin ang Kanyang ngiti sa atin.  
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At para sa ngiti at yakap ng Dios handa tayong tiisin ang panghihiya ng sanlibutang ito.  Nabasa natin
ang tungkol kay Moises sa Hebreo 11 na iniwan niya ang Ehipto, hindi natatakot sa poot ng hari.  Bakit?
Dahil mayroon siyang paggalang sa kabayaran ng gantimpala.  Dahil nakita niya ang Dios.

Ating gamitin ngayon itong Salita ng Dios sa ating buhay.  Hilingin natin sa Dios ang Kanyang biyaya na
tayo ay mamuhay ng espiritual na hiwalay na buhay mula sa tukso at sa sanlibutan ng kasalanan – isang
buhay na sa prinsipyo ay kapahayagan ng pag-ibig sa Dios.

Ito ay naghahatid ng kaaliwan, dakilang kaaliwan  sa buhay ng Cristiano.  Ang buhay ng Cristiano ay
hindi malagim, maasim, malungkot na bagay.  Ito ay nakakaginhawa.   Ito ay kahanga-hanga,
nakakapagpasiglang kaloob ng Dios.  Lagi nating ninanais na makita kung paano higit na ihahayag ng
Dios ang Kanyang sarili sa atin, kung paano paiikutin ng Dios ang pinakabagong pagtatangka ng diablo
na wasakin tayo sa ulo nito at ihatid tayo sa tagumpay.

Ang buhay na ipinamuhay sa Dios ay isang tiyak, matagumpay na buhay.  Ang buhay na inihiwalay para
sa Dios ay ang tanging buhay na karapat-dapat ipamuhay.

___________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka po namin sa Iyong Salita at dalangin ang pagpapala nito sa aming mga puso
ngayon.  Sa pamamagitan ni Jesu Cristo, Amen.


