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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Awit 46:8-11

"Ako Ang Dios”

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Gaano kadalas nasa isip natin ang Dios?  Gaano kadalas, sa abala nating buhay, nag-uukol tayo ng
panahon upang pagnilayan ang Dios?

Ang Dios ang kumukontrol sa mga kaganapan sa sanlibutang ito.  Walang pangyayari sa mga bansa na
nagkataon lamang.  Ang Dios ang kumukontrol sa lahat ng nilalang – ang paggalaw ng lupa, ang malawak
na sakop ng kalawakan.  Ang Dios ang kumukontrol ng ating indibidwal na buhay, hanggang sa
pinakamaliit na detalye, kung kaya’t wala kahit isang hibla ng buhok ang mahuhulog mula sa ating ulo
nang hindi kalooban ng Dios.    

Ang tao ay napakaliit sa paningin ng Dios.  Ang lahat ng mga bansa ay parang isang patak ng tubig sa
timba.  Sinasabi sa atin ni Isaias sa kapitulo 40 na kung sama-samang titimbangin ang mga tao sa
timbangan mas magaan pa sila sa buhangin.  Kung ihahalintulad sa Dios, ang tao ay mababa pa sa
buhangin.

Gayunman, gaano karaming oras ang ginugugol ng tao upang isipin ang tungkol sa Dios?  Maaaring
sinasayang natin ang ating buhay sa mga di-mahalagang gawain kaya ang pag-iisip sa Dios ay malayo sa
atin.  Lahat ng mga bagay – ang ating buhay, mga nilalang, ang kasaysayan nitong sanlibutan, maging
ang pagtubos ni Jesu Cristo – ay nakasentro at umiikot sa kaluwalhatian ng Dios.  Tiyak, higit na maraming
oras ang dapat nating gugulin sa pagmamasid sa ating Dios. 

At iyan ang kahalagahan ng sitas na pag-aaralan natin ngayon.  Tingnan ninyong kasama ko ang Awit
46:8-11:  “Pumarito kayo, inyong masdan ang sa Panginoong gawa, kung paanong gumawa siya ng
pagwasak sa lupa.  Kanyang pinahinto ang mga digmaan hanggang sa mga dulo ng lupa; kanyang
pinuputol ang sibat at binabali ang pana, kanyang sinusunog ng apoy ang mga karwahe!  Kayo ay
magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Dios.  Ako'y mamumuno sa mga bansa, ako'y mamumuno sa lupa.
Ang Panginoon ng mga hukbo ay kasama natin; ang Dios ni Jacob ay kanlungan natin.” “Kayo ay magsitigil
at kilalanin ninyo na ako ang Dios… Ako'y mamumuno sa lupa.”  

Yumuyukod tayo sa mga salitang ito ng makapangyarihang Dios na siyang apoy na tumutupok.
Nagpapakumbaba tayo sa harap ng kaisipan ng Dios, na may hawak sa kapangyarihan ng buhay at
kamatayan sa Kanyang kamay.  Ngunit ang bayan ng Dios ay nagagalak din kapag naririnig nila ang mga
salitang ito dahil sila ay binigkas mula sa bibig ng Dios na nagligtas sa kanila kay Cristo Jesus.  Ang ating
Dios ay Dios ng ating kaligtasan.  Siya ay makapangyarihan laban sa ating mga kaaway.  Inililigtas Niya
ang Kanyang iglesia.  May takot at panginginig, gayunman ay may kagalakan, pinagninilayan natin ang
ating Dios ngayon.  

Sa simula ng mga talatang ito tayo ay inutusang pumaroon sa Dios.  “Pumarito kayo, inyong masdan,”
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isinulat ng mang-aawit sa talatang 8.  Iyan din ang gagawin natin ngayon, mga tagapakinig.  Hindi tayo
papipigil dahil sa takot, o dahil sa anumang dahilan kaya ayaw nating pumasok sa presensya ng Dios.
Lalapit tayo sa makapangyarihang Dios ng langit at ng lupa upang masdan ang Kanyang mga gawa.  At
ibibigay natin ang tawag na iyan sa lahat ng makikinig.  “Pumarito kayo,” utos sa atin ng Dios.
Pakikinggan natin ang utos na iyan at lalapit at mamasdan.  At kapag namasdan natin, hindi lamang tayo
titingin sa mga gawa ng Dios sa isang walang interes na paraan at nasisiyahang paraan, sa isang tila
hiwalay na paraan.  Tayo ay papasok sa presensya ng Dios at pagninilayan at susuriin at pagbubulayan
ang Kanyang mga gawa.

Ang Dios, si Jehovah, ay tinatawag ang ating pansin.  Mayroon bang nakikinig ngayon na magtatangkang
ipagwalang-bahala Siya?  Mayroon ba diyan na magtatangkang suwayin ang utos ng Dios:  “Pumarito kayo
at masdan ang Aking mga gawa, O tao”?  Sa nakaluhod na tuhod sa presensya ng Dios nahihiya tayong
tumitingin.

Nasaan ang mga gawang ito na nais ng Dios na pagnilayan natin?  Maling tanong.  Kapag minasdan natin
ang ating paligid, nasaan ang mga bagay na iyon na hindi gawa ng mga kamay ng Dios?  Lahat ng mga
bagay ay mga likha ng Kanyang mga kamay.  Tingnan mo ang mundo ng kalikasan – ang kalawakan, ang
lupa, ang mga karagatan, ang mga kabundukan – lahat ng mga gawa ng mga kamay ng Dios.  Lahat ng
mga bagay na maningning at maganda; lahat ng mga nilikhang malaki at maliit – lahat ay mga gawa ng
mga kamay ng Dios.  Wala kahit isang bagay na nabubuhay maliban sa pamamagitan ng kamay ng Dios.

Tingnan ang ating mga sarili, gaya ng ginagawa ng mang-aawit sa Awit 139:14-16.  Doon ay isinulat niya:
“Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamanghamangha. Ang
iyong mga gawa ay kahangahanga; at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa.  Ang katawan ko'y
hindi nakubli sa iyo, nang ako'y lihim na ginagawa, mahusay na binuo sa kalaliman ng lupa.  Nakita ng
iyong mga mata ang aking wala pang anyong sangkap; at sa iyong aklat bawat isa sa mga iyon ay
nakasulat, ang mga araw na sa akin ay itinakda, nang wala pang anuman sa kanila.”  Lahat ng nilalang,
kabilang na ikaw at ako, ay mga gawa ng mga kamay ng Dios.

Ang Dios ay dakila.  Ginabayan tayo upang makita iyan.  Siya ang Lumikha.  Tayo ang mga nilikha ng
Kanyang mga kamay.  Ano ngayon?  Huwag kang huminto agad sa iyong pagninilay.  Ang Dios ding ito
ang namamahala at gumagabay sa lahat ng mga nilikha ng Kanyang kamay.  Ni isang hibla ng buhok ay
hindi malalagas mula sa ating ulo nang wala ang Kanyang soberanong kalooban.  Ni isang ibon ay hindi
mahuhulog mula sa ulap, sabi mismo ni Jesus sa atin sa Kanyang pangangaral sa bundok.  Walang
nangyayari sa sanlibutang ito, o sa ating buhay, na nagkataon lang.  Wala tayong ibinibigay sa suwerte.
Ang Dios ang nangunguna, ang Dios ang gumagabay sa lahat ng mga nilikha – maging ang tao mismo –
tungo sa katuparan ng sarili Niyang soberano at mabuting kaluguran.

Totoo, ang Dios ay labis na mataas sa Kanyang nilikha bilang Dios.  Subalit hindi iyan nangangahulugan
na inaalis ng Dios ang Kanyang sarili mula sa nilikha.  Pinamumunuan Niya ang lahat ng mga nilikha sa
pamamagitan ng Kanyang kamay.  Lahat ng nagaganap dito ay may probidensyang ginagabayan at
kinukontrol ng Dios para sa katuparan ng Kanyang ninanasa.

Ngunit may isang bagay na higit nating dapat pagtuunan ng pansin.  Ang partikular na mga gawa na
ninanasa ng Dios na mamasdan natin, una sa lahat, ay ang mga ito:  “inyong masdan…kung paanong
gumawa siya ng pagwasak sa lupa.”  Ang nais ng mang-aawit na masdan natin ay ang kakila-kilabot na
kapangyarihan ng Dios.  Awit 47:2, “Sapagkat ang Panginoon, ang Kataas-taasan, ay kakilakilabot; isang
dakilang hari sa buong lupa.”  Upang tayo, kasama ng lahat ng mga tao, ay maging sensitibo sa
katotohanang iyan:  Ang ating Dios ay apoy na tumutupok, nagagayakan ng dangal at
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kamangha-manghang kalakasan.  Ang Kanyang kamahalan ay nagniningning at ang Kanyang kaluwalhatian
ay nagniningas na maliwanag.  Oh upang ang mga tao ay tunay na lumapit at masdan ang Dios.  Sa gayon
marahil ay palilingkuran nila Siya gaya ng nararapat, iyan ay, katanggap-tanggap, may paggalang at
makadios na pagkatakot.

Ang Dios ay kakila-kilabot sa Kanyang mga gawa.  Ibig sabihin niyan na ang Kanyang mga gawa
nag-uudyok ng labis na pagkabahala at matinding takot.  Hindi ba ito totoo kapag pinagninilayan natin ang
mga pagwasak na ginawa ng Dios sa lupa?  Ang pagwasak ay malalaki at kasindak-sindak na sakuna sa
nilikha.  Kapag pinakawalan ng Dios ang Kanyang kapangyarihan sa nilikha, ang mga tao ay nanliliit at
naduduwag sa Kanyang harapan.  Kapag nakaharap tayo sa nagngangalit na hangin ng bagyo o ng
buhawi, tulad ng nakita natin sa nakaraang panahon, ang tao ay tumatakas para magtago at dahil sa takot
sa kanyang buhay.  Kapag nakikita natin ang pader ng tubig na pumapalis sa ating mga bayan o sa ating
mga bukirin, punung-puno tayo ng pagkabahala at hinihiling ang habag ng dakilang Dios na kumukontrol
sa lahat ng mga ito.  Kapag nagpadala ang Dios ng tsunami o ng lindol, sa gayon ay nagpapadala Siya ng
pagwasak sa lupa. 

Inyong masdan…kung paanong gumawa ang Dios ng pagwasak sa lupa, sabi ng mang-aawit sa talatang
8 ng Awit 46.  Ito ang Kanyang mga gawa.  Huwag mo itong itanggi.  Huwag mong nakawan ang Dios
ng Kanyang kapangyarihan.  Ang Dios ay nagpapadala ng mga pagwasak.  Kung mayroon mang
nagpapatunay nito sa Biblia, ang sampung salot sa Ehipto ay patunay ng katotohanang iyan.  Sinumang
tao sa kanyang sarili ay hindi makakatayo sa labas ng soberanong paghahari ng Dios sa Kanyang nilikha.
Hindi lamang inaakay ng Dios ang mga nilikhang ito sa pagwasak na hatid Niya, kundi inaakay din ng Dios
ang pagngangalit ng masama.  Kapag nakipagdigma ang tao, sa gayon ang Dios din ang naghahatid ng
mga pagkawasak.  Isaias 45:7, “Aking,” sabi ng Dios, “inilagay ang liwanag at nililikha ko ang kadiliman;
ako'y gumagawa ng kaginhawahan at lumilikha ako ng kapahamakan [at ang salitang “kapahamakan”
doon ay “digmaan”]; ako ang Panginoon, na gumagawa ng lahat ng mga bagay na ito.” Kapag ang tao
ay nakipagdigma, kung gayon ang Dios ang kumukontrol sa hukbo ng mga tao.  Kinukontrol Niya ang mga
pasya ng mga hari at mga diktador at mga pangulo at mga pinuno.  Ginagawa ito ng Dios. 

Ang taong matalino, si Solomon, na nagsulat ng Mga Kawikaan, ay nagsabi sa Kawikaan 21:1, “Ang puso
ng hari ay nasa kamay ng Panginoon na parang batis ng tubig; ibinabaling niya ito saanman niya ibig.”
Walang alinlangan na masiglang inawit ng mga lalaki ng Juda ang awit na ito sa Awit 46.  Hindi ba nila
alam na ang Dios na Jehovah ang nagdala ng mga hukbo ng Edom, Amon, at Moab laban sa kanila?  At
hindi ba sila naniwala na ang Dios ring ito ang makapagsasanhi upang ang mga hukbong ito ay mahulog
at tumigil ang digmaan?  Ipinadadala ng Dios ang malaking pagkawasak at kamatayan ng digmaan.  Ang
digmaan ay kakila-kilabot, at ang pagwasak na dala nito ay kakila-kilabot.  

Ngunit kahit nagpapadala ang Dios ng digmaan, nagpapadala din ang Dios ng kapayapaan.  Ni itong panig
ng kapangyarihan ng Dios ay maaari nating ipagwalang-bahala habang minamasdan natin ang ating Dios.
Mababasa natin sa talatang 9:  “Kanyang pinahinto ang mga digmaan hanggang sa mga dulo ng lupa;
kanyang pinuputol ang sibat at binabali ang pana, kanyang sinusunog ng apoy ang mga karwahe!”  Ang
pana, ang sibat, ang karwahe ay mga sandatang lahat ng digmaan na ginagamit sa panahon ng Israel.
Lahat ng mga ito ay binabali at sinusunog ng Dios kung kaya’t maging ang pagwawakas ng digmaan ay
gawa rin ng Dios.  Nagpapadala ang Dios ng digmaan; ngunit nagpapadala din ang Dios ng kapayapaan.
Walang nasa labas ng hangganan ng Kanyang soberanong paghahari.  Pumarito kayo ngayon, inyong
masdan itong mga gawa ng Dios!

Huwag natin silang tingnan sa mga mata ng kawalang-pananampalataya, gaya ng ginagawa ng marami.
Ipinapakita ng kawalang-pananampalataya ang sarili nito sa maraming iba’t ibang paraan kapag sila, mga
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di-mananampalataya, ay minamasdan ang mga gawa ng Dios.  May mga tumatangging lumapit at masdan.
Nananahan sila sa kadiliman at tumatanggi kahit isaalang-alang na ang lahat ng mga bagay ay nagaganap
sa pamamagitan ng mga kamay ng Dios.  Ang mundong ito ay nagkataon lang na nabuo, sabi nila, at lahat
ng narito, sa pamamagitan ng natural na kalakaran.  Walang Dios sa lahat ng ito.  Ang iba, na
nagpapanggap na naniniwala sa Dios, ay nawawala rin gayunman sa kadiliman ng
kawalang-pananampalataya.  Hindi soberanong kinukontrol ng Dios ang lahat ng mga bagay, pakikipagtalo
nila.  Tiyak na ang mga pagkawasak na nakikita natin sa lupa ay hindi nagmumula sa Dios.  At mayroon
pa, tiyak na ang mga digmaan na resulta ng pagkapoot ng isang bansa laban sa isa ay hindi kinukontrol
ng Dios o ipinadadala ng Dios.  Ang masasamang bagay ng sanlibutang ito ay hindi maaaring nasa ilalim
ng kontrol ng Dios dahil ang Dios ay pag-ibig.  Hindi Niya ipadadala ang mga bagay ng ito.  

Kung gayon sino ang may kontrol sa kanila?  At sino ang nagpapadala sa kanila?  Si Satanas?  Ah, ang
masamang si Satanas.  Siya lamang ang gagawa ng gayong kasindak-sindak na mga bagay, sabi ng mga
tao.  Ngunit nasa ilalim ng kaninong kontrol si Satanas?  Ang Dios ay walang kontrol kay Satanas, sa bawat
kilos niya?  Ang mga bagay bang ginagawa ni Satanas ay nasa labas ng kontrol ng Dios?  Kung ganito,
samakatuid si Satanas ay Dios din.  May kapangyarihan din siguro siya, kapangyarihang kapantay ng sa
Dios.  Dios din siguro siya, at hindi nilikha ng kamay ng Dios.

Ngunit si Satanas ay isang anghel, nahulog na anghel.  Ang mga anghel, ay nilikha rin ng Dios.  Si Satanas
ay hindi maaaring maging pangalawang Dios, na katabi ng ating Dios at ginagawa ang nais niya na hiwalay
sa kalooban ng sa kanya’y Lumikha.  

Ang ating Dios ang Lumikha, at si Satanas ay isang nilikha lamang sa ilalim ng kontrol ng Lumikha.  Kung
gayon, siguro ay ginagawa ni Satanas ang mga kasindak-sindak na mga bagay na ito sa pahintulot lamang
ng Dios?  Ngunit bakit kung gayon hindi pinipigilan ng Dios si Satanas sa paggawa ng mga ito.  Kung ang
Dios ang may kontrol kay Satanas at hindi sumasang-ayon sa ginagawa ni Satanas, bakit hindi na lang
pigilan ng Dios si Satanas?

Ang katotohanan ay:  Ang Dios ang nagpapadala ng gayong pagwasak sa lupa.  At ginagawa Niya ito dahil
ang Dios ang tanging Dios.  Siya ang may kontrol sa lahat.  Kung hindi, hindi Siya Dios.

Kapag tinawag tayo ngayon upang lumapit sa Dios na Jehovah at masdan ang Kanyang mga gawa, kung
gayon ay tinatawag tayo upang tingnan ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng mga mata ng
pananampalataya.  Pumarito kayo at maniwala.  Maniwala na ang mga bagay na ito na nagaganap dito
sa sanlibutan ay hindi dahil nagkataon lamang.  Maniwalang ang Dios ang may kontrol.  Siya ay naghahari
sa lahat ng mga nilikha.  Walang nakakatakas sa Kanyang kalooban.  Tumayo sa harap ng Dios, lahat ng
tao, at maniwala.  Sambahin ang Dios na ito ng may paggalang at makadios na takot.  

Ang narating nating konklusyon sa Awit na ito ay:  Ang Dios na pinaglilingkuran natin ang tanging Dios.
At kung Siya ang kanlungan ng mga sumasampalataya sa Kanya, kung gayon anong dahilan natin upang
matakot sa nangyayari sa atin sa buhay na ito?  Ang Dios na ito ay para sa atin at hindi laban sa atin.  At
kung Siya ay para sa atin, samakatuwid, walang anuman sa sanlibutang ito ang magiging laban sa atin.

Naniniwala tayo sa Dios na ito dahil Siya ang Dios ng ating kaligtasan.  Pinalaya Niya tayo mula sa lahat
ng kaparusahan ng kasalanan sa dugo ni Jesu Cristo.  Ginawa Niya tayong maging sarili Niyang mga anak.
Tayo ay mga kaanib ng Kanyang pamilya.  Iniibig Niya tayo.  Nagmamalasakit Siya sa atin, gaya ng sabi
ng mang-aawit, bilang natatangi sa Kanyang paningin.  Hindi natin kailangang matakot sa ating kaligtasan
o sa ating kapakanan.  Hindi kahit magpadala ang Dios ng pagwasak sa lupang ito.  Ang Dios, na
kumukontrol sa lahat ng mga bagay, ay mangangalaga sa atin.  
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Lumalapit ka ba sa presensya ng Dios na iyon at tumitingin ka ba sa Kanya?  Kung gayon, huwag mo
lamang masdan, kundi makinig sa sinasabi sa atin ng Dios:  “Ako'y mamumuno sa mga bansa, ako'y
mamumuno sa lupa.”  Ang Dios ang nagsasalita dito.  Naririnig mo ba Siya?  Nakakarinig ka ba at
nakakakita?  “Ako'y mamumuno sa mga bansa, ako'y mamumuno sa lupa,” sabi ng Dios.  Ang mamuno
ay nangangahulugang itaas sa mas mataas na antas ng karangalan at kaluwalhatian kaysa sa sinuman.
Ito ay pagtataas higit sa iba; itinataas sa kahalagahan at karangalan; pinapupurihan; iginagalang;
sinasamba.  

Alam natin na ang Dios ay namumuno sa Kanyang bayan.  Itinataas natin ang  Dios sa pinakamataas na
paggalang at pinupuri at dinadakila Siya.  Ngunit naniniwala tayo sa Kanya.  Paanong ang Dios ay
mamumuno sa buong lupa?  At paano itong tunay, lalo na, sa mga pagano sa sanlibutang ito?  Ang mga
pagano sa sanlibutang ito ay napopoot sa Dios.  Hindi nila kailanman dadakilain o sasambahin Siya.  Kahit
saan siya bumaling, sinusubukan ng masamang di-mananampalataya na nakawan ang Dios ng Kanyang
kaluwalhatian at maglingkod sa anuman at sinuman maliban sa Dios.  Paano, sa liwanag ng lahat ng ito,
mamumuno ang Dios sa lupa?  Paano Siya mamumuno sa mga pagano?  Tila baga Siya ay mas ibinababa
ng mga pagano kaysa itinataas.  Sa katunayan, tila baga ang layunin ng kaharian ng Dios ay nadadaig sa
lupa.  Dahil ang mga pagano, ang masasama, ay napopoot sa Dios, kinapopootan din nila ang Kanyang
iglesia.  Kinapopootan nila ang Kanyang layunin.  Saanman ito katawanin kahit kaunti dito sa lupa, ang
layunin ni Cristo ay tila hindi lumalago sa sanlibutang ito.  Ito ay nanlulupaypay.  Paano kung gayon, na
ang Dios ay mamumuno sa lupa?

Huwag tayong padaya sa panlabas na kaanyuan.  Tandaan, ang Dios ay may kontrol.  Ginagabayan ng
Dios ang mga pangyayari dito sa lupa.  Ginagabayan ng Dios maging ang masasama sa pag-atake nito sa
iglesia.  At sa katuturan ng salita, ang Dios ay namumuno.  Inilagay ng Dios sa Kanyang banal na trono
si Jesu Cristo.  At isinagawa ni Cristo ang layunin ng Dios sa kaligtasan sa Kanya ng isang bayan.  Sa
pamamagitan ng kamatayan ni Jesu Cristo, at sa naging muli Niyang pagkabuhay at pag-akyat, Siya ay
dinakila sa kanan ng Dios.  At si Cristo ay nakaupo sa kanan ng Dios at naghahari sa kalangitan sa ngalan
ng Dios.  Lilitaw na tila baga ang lupa ay puno ng paglait sa Dios at kay Cristo.  Ngunit tandaan natin na
ang lupa ay sa Panginoon.  At si Cristo ay naghahari sa buong lupa.  Ang Dios ay dinadakila sa mismong
Anak Niya na ngayon din ay naghahari sa kalangitan.  Nakaupo Siya sa Kanyang trono at bagama’t ang
tao, sabi ng mang-aawit sa Awit 2, ay nagtatangkang putulin ang kanyang bigkis sa kanya, nagtatangkang
tumakas mula sa paghahari ng Dios, at maging sa katunayan ay iniisip na ginawa niya ito, gayunpaman,
ang Dios ay naghahari, at ang Kanyang Anak ay naghahari sa Kanyang banal na burol.   

Ang Dios ay nakaupo sa kalangitan at pinagtatawanan ang taong di-sumasampalataya dahil Siya ngayon,
ay namumuno sa lupa.  Ngunit ang Dios ay dadakilain rin.  At hindi lamang ito sinasabi ng Dios upang
bigyan tayo ng katiyakan sa katotohanang ito.  

Siya ay dinadakila ngayon, ngunit ang mga salitang ito sa sitas na ito ay may ipinahihiwatig din sa
hinaharap.  Darating ang araw kapag ang lahat ng tuhod ay luluhod at ang bawat dila ay magpapahayag
na ang Dios ay Dios at si Jesu Cristo, ang Kanyang pinahirang Anak, ay Panginoon.  Darating ang araw
kapag ang Dios ay dadakilain sa buong lupa at maging sa mga pagano.  Kahit ang mga pagano ay
yuyukod sa harap ng Dios na ito at magpapahayag “Siya ang Lumikha.  Siya ay soberanong Pinuno sa
lahat.”  Ang araw na iyon ay darating sa paghatol, kapag si Cristo ay bumalik upang ilunsad ang bagong
langit at ang bagong lupa.  

Hindi, hindi makakasama ang masama sa kahariang iyon, ngunit, gayunpaman, ang masama, ang
di-makadios, mga tao sa sanlibutang ito na di-sumasampalataya ay pasusukuin.  Ilalagay ng Dios ang
Kanyang paa sa kanilang leeg, at sila ay mapipilitang magpahayag na ang Dios ay Dios.
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Nakinig na ba tayo sa Dios ngayon?  Narinig ba natin ang ipinahayag Niya tungkol sa Kanyang sarili?
Lumapit na ba tayo, sa ilang saglit ngayon, at namasdan kung sino ang Dios at anong pagwasak ang
ginagawa Niya sa lupa?  Mabuti.  Ganito tayo dapat tumugon:  “Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na
Ako ang Dios.”  Ano ang alam natin?  Ano ang kaalaman ng ating pananampalataya?  Ang Dios ay Dios.
Naniniwala ka ba diyan?  Tumatayo ka bang mangha sa Kanyang harapan?  Natatakot ka ba at
nanginginig?  Aba, dapat.  Tayo ay alinman sa Kanyang panig o hindi.  At kung tayo ay nasa panig Niya,
kung gayon ay alam natin ito:  Hindi tayo madudulas.  Dahil, nakita mo, ang Dios na ito ay Dios ni Jacob.
At ang Dios ni Jacob, iyan ay, ang Kanyang iglesia, ang ating kanlungan.  Sa Kanya tayo ay makatatakas
para ingatan mula sa ating mga kaaway.  Sa Kanya tayo ay makatatakas kapag dinadaig tayo ng mga
suliranin sa ating buhay.  Ang Panginoon ng mga hukbo ay kasama natin.  Siya ang ating kalasag at ang
ating pananggalang.  Naglilingkod tayo sa isang dakila, malaki, kahanga-hangang Dios, laging
matagumpay, laging nagbabantay sa atin.

At ngayon nalalaman natin na ang Dios ay Dios.  Kaya tumigil – sh-h-h.  Tumahimik.  Huwag magsalita
ng anuman.  Itigil ang pagiging abala mo, itali ang naglalakbay mong isip, tuyuin ang iyong isipan sa
anuman maliban sa Dios at sa Kanyang kapangyarihan.  Tumigil.  Isantabi ang iyong mga suliranin.
Pumarito ka, masdan.  Ang Dios ay kahanga-hangang Dios!

_________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, nasa harap kami ng Iyong Salita na nagtuturo sa amin kung sino Ka.  Nakatayo kaming
namamangha sa Iyo.  Pinupuri namin ang Iyong dakila at maluwalhating pangalan.  Ama, salamat po sa
Iyong Salita.  At salamat po sa Iyo na makapagninilay din kami sa loob ng ilang sandali sa araw na ito ng
Iyong kapangyarihan at ng Iyong kadakilaan.  Turuan Mo kaming tumigil at kilalanin na Ikaw ay Dios.  Ito
ang aming dalangin alang-alang kay Cristo, Amen.


