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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Isaias 40:22-24

“Si Jehovah ang Soberanong Hari”

ni Rev Wilbur G Bruinsma

Ang ating Dios ay nasa mga langit, Kanyang ginagawa ang anumang Kanyang kagustuhan!  Jehovah ang
Kanyang pangalan!  Ang walang hanggang Dios, ang Lumikha.  Nakipagsanggunian Siya bago pa
magsimula ang panahon at inihanda ang daan na ngayon ay nahahayag sa kapanahunan.  Hindi Niya
kailangan ng paggabay sa paggawa niyaon.  Hindi Niya kailangang turuan ng sinuman.  Sinukat Niya
ngayon ang mga tubig ng lupa sa Kanyang kamay, itinaas Niya ang mga pulo na parang pinong alabok.
Tinimbang Niya ang mga bundok sa isang timbangan.  Ito ang Dios na ating pinaglilingkuran!  Hindi tayo
naglilingkod sa dios-diosan.  Hindi tayo naglilingkod sa larawan ng Dios.  Hindi tayo gumagawa ng dios
sa sarili nating kagustuhan at pinaglilingkuran siya.  Tayo ay yumuyukod sa buhay na Dios ng langit at ng
lupa na naghayag ng Kanyang sarili sa Biblia.  Siya ang tanging Lumikha.  Ang lahat ng iba pa ay nilikha
lamang ng Kanyang kamay.  

Dahil ito ay totoo, Siya ang pinuno:  ang soberanong Hari na naghahari sa langit at lupa.  Siya ay
naghahari sa sangnilikha at Siya ay naghahari sa mga gawa ng tao, kaya ang tao ay hindi gaanong
nakakagalaw nang hindi Niya kalooban.  Ito ang kagila-gilalas na katotohanan na ating nalaman tungkol
sa ating Dios sa pagsasahimpapawid ngayon.  Pag-aaralan natin ang Isaias 40:22-24.  Doon ay mababasa
natin, “Siya ang nakaupo sa balantok ng lupa, at ang mga naninirahan doon ay parang mga balang; siyang
naglaladlad ng langit na parang tabing, at inilaladlad ang mga iyon na parang tolda upang tirahan; 
na dinadala sa wala ang mga pinuno, at ginagawang walang kabuluhan ang mga hukom ng lupa.  Oo,
sila'y hindi nagtatanim, oo, sila'y hindi naghahasik, oo, ang kanilang puno ay hindi nag-uugat sa lupa, at
humihihip din siya sa kanila at sila'y natutuyo, at tinatangay sila ng ipu-ipo na gaya ng dayami.” 

I. Ang Kanyang Upuan

Ang pagtuturo ng tatlong talatang ito ay batay sa isang pangunahing katotohanan.  Ito ay ibinigay sa atin
sa pasimula ng talatang 22:  “Siya ang nakaupo sa balantok ng lupa.”  Ngayon, ang mga katagang iyan
ay tila walang sinasabi tungkol sa soberanong pamumuno ng Dios sa lahat ng mga bagay, subalit kung
isasalin nang wasto mauunawaan natin ito.  Sa literal ay mababasa nating, “Ang Dios ay nakaupo sa
balantok ng lupa.”  Ang katagang “nakaupo” ang ginamit.  At iyan ay may sinasabi tungkol sa pamumuno
ng Dios.  Kung minsan sa Kasulatan ang salitang “upuan” ay tumutukoy sa trono.  Mababasa natin,
halimbawa, ang tungkol sa trono ni Solomon sa I Hari 10:19 bilang upuan.  Gaya ng alam na alam natin,
ang maharlikang trono ng isang hari ay ang inuupuan niya sa kanyang dakilang silid ng trono habang
gumagawa at nagpapatupad ng mga kautusan at gumagawa ng kanyang mga hatol sa iba’t ibang bagay.
Ang trono, kung gayon, ay ang upuan kung saan ang hari ay namumuno sa kanyang kaharian.  At saka,
madalas tinutukoy ng Biblia ang isang may kapangyarihan upang humatol sa iba na nakaupo sa luklukan
ng paghuhukom.  Sa katunayan, maraming talata sa Biblia ang direktang tumutukoy sa luklukan ng
paghuhukom ng Dios.  Ang katotohanang si Jehovah ay nakaupo sa balantok ng lupa, samakatuwid, ay
tunutukoy hindi lamang sa karapatan at kapamahalaan ng Dios upang mamuno kundi sa Kanya ring
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karapatan upang humatol.  At saka, ang mga talatang ito sa Isaias na tumutukoy sa kapangyarihan ng
Dios upang mamuno at humatol ay nagpapahiwatig na dinadala Niya sa wala ang pamumuno at
paghuhukom ng mga makalupang hari at mga hukom.  Kaya, sa gayon, ang mayroon tayo dito, sa ilang
mga talatang ito ay ang kapangyarihan, ang karapatan, at ang kapamahalaan ng Dios na Jehovah upang
mamuno sa lahat ng mga nilalang ng Kanyang kamay, kabilang na ang mga tapagbigay ng batas at mga
tagapagpatupad ng batas ng sanlibutang ito. 

Nalaman rin natin mula sa pariralang ito na ang lugar ng trono ng Dios ay sa balantok ng lupa.
Ipinapahayag nito sa atin ang lawak o saklaw ng paghahari ng Dios.  Nauunawaan natin, syempre, na ang
lawak ng paghahari ng Dios ay higit pa sa balantok lamang ng lupa.  Masasabi nating ang Dios ay nakaupo
sa mga balantok ng daigdig, kung kaya’t maging ang araw, buwan, at mga bituin ay sumusunod sa
Kanyang kalooban.  Ngunit ang punto ni Isaias dito ay naghahari ang Dios sa lahat ng mga pangyayari
dito sa lupa.  Ang Kanyang pamumuno ay umaabot sa lahat ng mga bansa at kanilang mga pinuno.  Kaya
iginuguhit Niya ang larawang ito para sa atin:  ang trono ng Dios ay nasa balantok, o nasa pinakagilid ng
tugatog ng guhit-tagpuan.  Ito ang lugar kung saan hihintayin natin ang pagbabalik ng ating Panginoong
Jesu Cristo sa wakas ng panahon sa ulap ng kalangitan.  Ang Dios ay nakaupo sa gilid ng ating papawirin,
wika nga, at ang Kanyang pamumuno ay umaabot sa lahat ng mga nilalang sa ilalim Niya sa lupa at sa
ilalim ng langit.  

Ipinapaliwanag rin ni Isaias ang saklaw ng pamumuno ng Dios sa nalalabing bahagi ng talatang 22.
Pansinin:  “at ang mga naninirahan doon ay parang mga balang; siyang naglaladlad ng langit na parang
tabing, at inilaladlad ang mga iyon na parang tolda upang tirahan.”  Muli, isang makalupang larawan.  Ang
mga naninirahan sa lupa:  lahat ng mga hayop at mga ibon at mga isda.  Ang di-mabilang na karamihan
ng mga tao na gaya ng abalang mga langgam na nagmamadali at kumakaripas sa kanilang mga negosyo
ang mga nasasakop ng kinauupuan ng Dios.  Ang paghahari ng Dios ay umaabot sa lahat ng Kanyang
pinagladlaran ng langit o ng mga ulap na parang manipis na tabing o parang tolda na kanilang tinitirahan.
Sa madaling salita, bayan ng Dios, wala kahit isang nilikha sa ilalim ng langit, wala kahit isang pangyayari
sa buhay ng mga nilikhang iyon, na nasa labas ng pamumuno ni Jehovah:  ang Hari ng buong lupa. 

Ngayon, lahat ng ito ay tiyak na may itinuturo sa atin tungkol sa Dios na ating pinglilingkuran.  Oo, Siya
ay Hari.  Oo, Siya ay may karapatan at kapamahalaan upang mamuno.  Ngunit higit pa ang itinuturo sa
atin ng mga talatang ito.  Ang Dios ay soberanong Hari na namumuno sa lahat ng mga bagay.  Dapat
nating unawain lahat ng ipinahihiwatig nito.  Ipinahihiwatig nito na ang kapangyarihan ng Dios, iyan ay,
ang Kanyang pangingibabaw, ang Kanyang kontrol, ay walang hanggan.  Ito ay hindi narito ngayon at
wala na bukas.  Ang Kanyang paghahari ay mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, mula
sa walang katapusan hanggang sa walang hanggan.  Sa Kanya ang kapangyarihan, ang paghahari, ang
kapamahalaan.  Saka, gumagawa ang Dios ayon sa Kanyang kalooban sa langit at mga naninirahan sa
lupa.  Ang Dios ay naghahari sa lahat dahil Siya ay Dios sa lahat.  Ito ay totoo sa bisa ng katotohanang
ang Dios ang Lumikha.  Ginawa Niya ang lahat.  Ang Dios lamang ang Lumikha at lahat ng iba pa ay
nilikha.  Alinmang nilalang ay hindi nilikha ng Dios maging ito ay anghel o tao, upang maging malaya sa
Kanya.  Hawak ng Dios sa Kanyang kamay lahat ng mga nilalang malaki at maliit, at ginagawa Niya sa
kanila ang ayon sa Kanyang kalooban at mabuting kaluguran.  Iyan ang ibig sabihin ng pagiging soberano
ng Dios.

Ibig din nitong sabihin, sa isa pang banda, na sinuman ay walang karapatang magtanong sa ginagawa ng
Dios.  Walang nilikha ng Dios, maging ito ay anghel o tao, ang may kapangyarihan o may karapatang
magtanong sa Dios.  Walang makakapigil sa kamay ng Dios, nalaman natin sa Daniel 4:35, at walang
makakapagsabi sa Kanya:  anong ginagawa mo?  Sinuman ay walang karapatang mangahas sa pamumuno
ng Dios.  Sinuman ay walang karapatang magtanong sa Kanyang kapangyarihan o pumuna sa Kanyang
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katarungan at kahatulan sa lupa.  Ang Dios ay soberano.  Siya ay soberano.  Kaya nga ang Dios ay Dios.

Itong soberanong pamumuno ng Dios ay umaabot din sa lahat ng mga tao.  Ito ay umaabot sa mga
pinuno at mga hukom nitong lupa.  Gayunman, hindi ito humahadlang sa katotohanan, na ang mga
pinuno, ang mga hari, at ang mga hukom dito sa lupa ay may kapangyarihan at kapamahalaan.  Ang mga
mahistrado natin, iyan ay, ang ating mga tagagawa ng batas, ang ating pangulo, ang mga kaanib ng
kongreso, ang mga hukom ng ating lupain, ang mga pulis na nagpapatupad ng batas, lahat ay may
kapamahalaan at karapatang mamuno sa atin.  At tayo ay tinawag upang magpasakop sa kanilang
kapamahalaan hangga’t ang kailangan nila sa atin ay hindi hinihinging suwayin natin ang Dios.  Kung
gayon ay susundin natin ang Dios kaysa sa tao.  Gayunpaman, dapat nating maunawaan na binibigyan
ng Dios ng kapamahalaan at karapatan ang mga taong ito upang mamuno.  Ngunit iyan ang punto:
Ibinigay ng Dios itong kapamahalaan sa mga pinuno at mga hukom sa lupa.  Ang kanilang kapangyarihan
at ang kanilang kapamahalaan ay wala sa labas ng kapangyarihan at kapamahalaan ng Dios.   Ang
kanilang kapamahalaan ay isang nakamit na kapamahalaan.  Ang Dios, na nagtataglay ng lahat ng
kapangyarihan at kapamahalaan, ay ibinabahagi itong karapatan sa mga taong ito.  Ito ang dahilan kung
bakit dapat nating sundin ang kapamahalaan ng mga inilagay ng Dios sa atin.   Ngunit, sa isang banda,
ang utos na ito ay para sa lahat ng mga pinuno sa Awit 2:10, 11, “Kaya't ngayon, O mga hari, kayo'y
magpakapantas; O mga pinuno ng lupa, kayo'y magsihanda.  Kayo'y maglingkod sa Panginoon na may
takot, at magalak na may panginginig.”  

Ang malungkot na bahagi ng lahat ng ito ay walang takot ang mga pinuno sa kanilang Pinuno!  Ang mga
hukom ay walang takot sa kanilang Hukom!  Ang mga di-sumasampalatayang pinuno at mga hukom dito
sa lupa ay sinusuway ang Dios at ang Kanyang mga utos!  Ang tingin nila sa kanilang sarili ay panghuling
awtoridad at ang lahat ay dapat yumukod sa kanila.  Sa kanilang kawalang-pananampalataya iniisip ng
mga pinuno nitong sanlibutan na alam nila ang pinakamabuti para sa ating bansa hiwalay sa soberanong
pamumuno ng Dios.  Ang kanilang kahatulan at mga batas kung minsan ay taliwas sa kautusan ng
soberanong Dios na dapat nilang katakutan.  At kasindak-sindak na aborsyon, ginawang ayon sa batas na
pagpatay sa mga sanggol na hindi pa isinisilang, at ngayon ang pagpapakasal ng parehong kasarian ay
nagpapahayag na kinapopootan ng mga tao ang mga kautusan ng Dios.  “Inihanda ng mga hari sa lupa
ang kanilang sarili, at ang mga pinuno ay nagsisangguni, laban sa Panginoon at sa kanyang binuhusan ng
langis, na nagsasabi, Ang kanilang panggapos ay ating lagutin, at itapon ang kanilang mga panali mula
sa atin” (Awit 2:2, 3).  Ngunit ang Dios ay nakaupo sa balantok ng lupa at ang mga naninirahan dito sa
lupa, kabilang na ang mga hari at mga pinuno ng lupa, ay parang mga balang.  Ang lahat ay nagsasagawa
ng soberanong kalooban ng ating Hari.    

II. Ang Kanyang Pamumuno

Sa mga talatang 23 at 24 ng sitas na ating pinag-aaralan, ipinapaliwanag ni Isaias ang pamumuno ng Dios
sa mga pinuno at mga hukom ng lupa.  Partikulal Niyang pinili ang mga taong ito dahil, harapin natin, sa
pamamagitan ng kanilang pamumuno at paghatol nakatalaga ang takbo ng mga bansa.  Ang salitang
ginamit sa Hebreo na isinalin bilang mga pinuno ay literal na nangangahulugang “isang bigatin.”  Ito ay
isang tao na ang mga pasya ay may bigat kung ang pag-uusapan ay itong sanlibutan.  Kung
isasaalang-alang ang kasaysayan nitong sanlibutan, ito ay kasaysayan ng mga bansa.  Ang mga bansang
ito ay pinamumunuan ng kanilang mga pinuno at mga hukom.  Ang mga taong ito, tila baga, ay
kumukontrol sa  takbo ng paglago sa hinaharap nitong sanlibutan.  Kaya nagsasalita si Isaias tungkol sa
mga taong ito dahil sa kanilang dakilang kapangyarihan at impluwensya sa mga pangyayari dito sa
sanlibutan.  Pansinin ang isinulat ni Isaias sa mga talatang 23, 24:  “Na dinadala sa wala ang mga pinuno,
at ginagawang walang kabuluhan ang mga hukom ng lupa.  Oo, sila'y hindi nagtatanim, oo, sila'y hindi
naghahasik, oo, ang kanilang puno ay hindi nag-uugat sa lupa, at humihihip din siya sa kanila at sila'y
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natutuyo, at tinatangay sila ng ipu-ipo na gaya ng dayami.” Ang dalawang salitang “mga pinuno” at “mga
hukom” ay hindi tumutukoy sa dalawang magkaibang grupo ng mga tao.  Sila ay kapwa tumutukoy sa
parehong uri ng mga tao.  Sila ay tumutukoy sa mga namumuno, iyan ay, mga mahistrado, anumang salita
ang maaari nating gamitin upang tukuyin sila:  mga hari, mga emperador, mga pangulo, mga punong
ministro, mga diktador, anumang mayroon, lahat ng mga taong iyon na may taglay na kapamahalaan
upang gumawa ng mga batas at humatol sa mga tao.  Sila ay tagagawa ng mga pasya, at ang kanilang
mga pasya ay nakakaapekto sa buong bansa at mga tao at mga kultura.  Sila ay nasa katayuan upang
magbigay-gantimpala sa isa dahil sa kanyang mga gawa at magparusa sa gumagawa ng masama.  

Tungkol dito sa makalupang mga pinuno, ipinaaalala sa atin ni Isaias na ang bawat isa sa kanila ay narito
sa sandaling panahon lamang.  Kahit na maghari ang isang pinuno sa loob ng 50 o 60 taon, iyan ay parang
patak lang ng tubig sa timba kung ihahambing sa mga daantaon na lumipas.  Ang Dios, sa isang banda,
ay Hari mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan.  Ang Kanyang paghahari sa lahat ng mga
pangyayari dito sa sanlibutan ay hindi nagwawakas.  Tungkol sa makalupang mga pinuno nalaman natin
na hindi sila itatanim, iyan ay, halos hindi sila itatanim.  Hindi sila ihahasik, iyan ay, inilagay lamang sila
bilang binhi sa lupa, at ang usbong ay nagsisimula pa lamang sumibol sa lupa, at hinihipan sila ng Dios
at sila ay natutuyo.  Sila ay parang tuod o troso ng isang puno, patay at natuyo.  Walang bagong buhay
na maaaring magmula sa kanila.  Ang mismong ugat nila ay patay.  Ang kabuuan ng talatang 24 ay
naghahayag ng kapangyarihan ng Dios sa mga pinuno ng sanlibutang ito.  Itinatanim Niya sila, inihahasik
Niya sila, hinihipan Niya sila at sila ay natutuyo.  Ipinagmamayabang ng mga taong ito ang kanilang
kakayahan na maging makapangyarihang mga pinuno.  Nanguna sila sa tanyag na karerang pulitikal o
ipinagmamalaki ang kapangyarihang militar na nagtulak sa kanila sa kapangyarihan.  Ang mga hari ng
Juda at Israel ay nagmalaki sa kanilang lakas.  Ngunit si Senakerib, makapangyarihang hari ng Asiria, ay
dumating at ganap na winasak ang hilagang kaharian ng sampung lipi.  Nang ipinagmayabang ni Senakerib
ang dakila niyang kapangyarihan upang pamunuan ang lahat ng mga bansa sa lupa, sinalakay siya ng
dalawa niyang anak sa kanyang templo at pinatay siya.  Nasaan kung gayon ang kanyang lakas?  Si
Nebukadnezar ay darating at bibihagin ang Juda at papatayin ang marami sa bansang iyon.  Ipagmamalaki
niya sa gayon ang kanyang lakas.  Sa kataasan ng kanyang kapangyarihan ginawa ng Dios na mabangis
na hayop ang tao at siya ay itinaboy sa harap ng mga tao.  Kung paanong ang mga pinuno dito sa lupa
ay dakila sa kanilang sariling paningin at sa paningin ng marami sa sanlibutang ito, ang kanilang
kapangyarihan at pamumuno ay sandali lamang, at sila at ang kanilang kaharian di-magtatagal ay
magwawakas.  

Ang Dios na gumagabay sa mga kaganapan sa mga pinunong ito sa ating sanlibutan ay gingamit lamang
ang mga taong ito upang tuparin ang mabuti Niyang kaluguran.  Lahat ng pangyayaring nagaganap sa
mga bansa ay hindi di-makatwiran o gustuhin man o hindi.  Lahat ng mga ito ay nangyayari ayon sa
soberanong kalooban ng Dios at mabuting kaluguran.  Lahat sila ay tunay na tutupad sa panghuling
pagtatatag ng Kanyang kaharian sa langit.  Lahat ng mga kaganapan nitong kasalukuyang sanlibutan ay
gumagawa tungo sa wakas na iyon.  Pagsama-samahin ang lahat ng maiiksing paghahari ng mga hari,
pagsama-samahin ang pansamantalang paghahari ng lahat ng mga pinuno nitong sanlibutan, at may
lumalabas na isang padron.  Lahat sila ay gumagawa tungo sa pagtatatag ng walang hanggang kaharian
ng ating Dios.

Lahat ng ito ay nagpapahiwatig, syempre, na dadalhin ng Dios sa wala ang lahat ng mga pasya at mga
kahatulan ng mga pinuno ng sanlibutang ito.  Dadalhin ng Dios ang mga pinuno, iyan ay, ang
makapangyarihang mga pinuno ng lupa – yaong mga hukom din na gumagawa ng mga batas at
nagpapatupad ng mga batas na iyon – dadalhin sila ng Dios sa wala.  Ginagawa Niya silang walang
kabuluhan o walang laman.  Ang kanilang mga pangalan ay nalilimutan.  Ang mga batas na kanilang
pinagtibay ay narito ngayon at bukas ay wala na.  Ang mga bansang kanilang pinamunuan ay bumabangon
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at bumabagsak.  Ipinakita sa atin ng kasaysayan na lahat ng ito ay totoo.  Magiging iba ba sa sarili nating
lupain o sa kasalukuyang mundo?  Hindi maiisip ng mga pinuno nitong kasalukuyang mga bansa na ang
kanilang mga bansa ay tunay na babagsak.  Kundi ang kanilang loobin ay isang katiyakan.  Ang sarili
nating mga mambabatas at ang ating pangulo ay patuloy na nagsasalita tungkol sa dakila nating bansa.
Iniisip nilang nakapakalakas natin na hindi tayo kailanman babagsak.  Hindi nila naiisip na sila ay may
pananagutan sa Dios dahil sa kanilang kasalanan at winawasak ng Dios ang mga bansa dahil sa kanilang
mga kasalanan.  Tapat bang naniniwala ang anumang bansa na ito ay nasa ibabaw ng kahatulan ng Dios?
Dadalhin ng Dios sa wala ang mga pinuno nitong lupa at pagkakaitan sila at ang kanilang mga bansa ng
kanilang lugar sa lupa.  Ano ang nangyari sa Babel??  Anong nangyari sa Ehipto, sa Asiria, sa Babilonia,
sa Persia, sa Grecia, sa Emperyo ng Roma?  Lahat sila ay bumagsak:  ganap na bumagsak.  Sila ay
winasak ng ibang mga bansa.  Sila at ang kanilang mga pinuno ay dinala ng Dios sa wala.  Ang kanilang
lugar sa lupa ay naging tila sila ay wala roon:  sila ay walang kabuluhan at walang laman.  Ganito palagi
ang naging pakikitungo ng Dios sa mga pinuno nitong lupa.  

At ano ang tungkol sa kanilang mga kahatulan?  Ano ang mga batas na kanilang ipinasa at ipinatupad?
Narito sila ngayon at bukas ay wala na.  Ang ginagawa ng isang administrasyon, ay binabago ng susunod
na administrasyon.  Lahat ng mga pasya, lahat ng mga kapasiyahan ng mga pinuno, ay walang laman.
Dinadala ng Dios ang kapangyarihan ng isang tao sa wala, upang magbangon lamang ng isa pang tao na
halos hindi naitanim at ang kanyang kapangyarihan ay inaalis din.  Ang Dios lamang ang nasa mga langit.
Ginagawa Niya ang Kanyang kagustuhan sa mga naninirahan sa lupa, na parang mga balang lamang sa
ilalim ng Kanyang pamumuno. Ngunit muli, hindi natin dapat kalimutan ang dahilan kung bakit dinala ni
Isaias ang lahat ng ito sa pansin nitong mga tapat na tao sa Juda.

III. Ang Kanyang Pag-iingat

Wala sa mga pangyayaring nakapaligid sa bayan ng Dios sa Israel ang nagaganap na nagkataon lamang.
Ang kakila-kilabot na makasalanang mga hari ng Israel ay hindi inagaw ang kanilang kapamahalaan at
kapangyarihan mula sa Dios.  Inilagay Niya sila sa kanilang lugar sa partikular na panahong ito.  Itong
masasamang pinuno ay inaakay itong bayan ng Juda sa daan ng kasalanan.  At sa dahilang iyan
wawasakin ng Dios maging ang bayang ito at ang kanyang mga pinuno.  Ngunit may banal na dahilan sa
likod ng mga nangyayari.  May dahilan kung bakit dadalhing bihag ni Nebukadnezar ang bayan ng Dios
tungo sa Babilonia.  May banal na dahilan kung bakit ang mga tapat sa Dios ay muling babalik sa ilalim
ni Cyprus pagkatapos ng pitumpung taon.  At ang banal na dahilang iyon ay si Cristo.  Si Cristo ay
kailangang dumating at si Cristo ay kailangang mamatay.  Lahat ng mga pangyayaring nagaganap sa
bayan ng Juda ay pinapatnubayan ng Dios upang tuparin ang Kanyang kalooban patungkol sa ating
kaligtasan.  At lahat ng mga pangyayaring iyon ay ginagabayan pa rin ng Dios sa ganitong paraan.  Si
Cristo ay muling darating sa wakas ng panahon.  Lahat ng mga pinuno at mga hukom ng sanlibutang ito
ay ginagamit ng Dios upang papangyarihin ang pagdating ni Cristo.  Ang ating Dios ay naghahari!  

At iyan ay nangangahulugang tayo ay nasa Kanyang palagiang pag-iingat.  Mahal Niya tayo at laging
pangangalagaan at iingatan ang Kanyang bayan.  Papatnubayan Niya tayo sa gitna ng mga baha at apoy.
Gagabayan Niya tayo maging sa pag-uusig.  Ngunit lagi Siyang mag-iingat sa atin.  Tiyak na gagawin Niya.
Talatang 24:  may tatlong “oo” na ginamit sa unang ilang mga salita.  Pansinin:  “Oo, sila'y hindi
nagtatanim, oo, sila'y hindi naghahasik, oo, ang kanilang puno ay hindi nag-uugat sa lupa.”  Ang tatlong
oo na iyon ay isinalin bilang “tiyak.”  Tiyak na mangyayari ang lahat ng mga bagay na ito.  Walang duda.
At sa katiyakan sila ay mangyayari alang-alang sa atin.  Ang Dios ay tiyak na tapat!


