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AWIT 46:4-5 
“ANG PROBISYON NG DIOS SA KANYANG IGLESIA" 

NI REV. CARL HAAK 
 
“Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat nakakalugod sa inyong Ama na ibigay sa inyo ang 
kaharian.” 
 
Sa mga salitang ito ng mapagpalang pampalakas-loob mula kay Jesu Cristo, sisimulan natin ang taon ng 
ating Panginoon 2001.  Hindi natin alam ang kinabukasan.  Hindi natin makikita ang nasa ibayo ng 
panahong kasalukuyan.  Ano ang sasaatin sa taong ito?  Hindi natin alam.  Subalit ito ang alam natin:  
ang ating Dios ay nangakong ibibigay ang ating pangangailangan at tapat tayong gagabayan, tutuparin 
ang lahat Niyang mabuting kaluguran sa atin at mamadaliin tayo sa araw ng kaluwalhatian. 
 
May gawaing dapat gawin sa taong 2001.  Ang mismong katotohanan na dumating tayo sa isang bagong 
taon ay nagpapakita sa atin na ang pasya ng Dios sa panahon ay hindi pa ganap.  Hindi tayo inihahatid ng 
Dios sa isa pang taon alang-alang sa sanlibutan, kundi para sa Kanyang iglesia.  Sapagkat ang lahat ng 
mga bagay, mababasa natin sa I Corinto 3, ay sa inyo.  Alang-alang sa inyo, alang-alang sa iglesia.  Ang 
tunay na mundo ay hindi ang sinasabi ng mga eksperto sa telebisyon o sa diyaryo.  Ang tunay na mundo 
ay kung paano ito ipinapakahulugan ng Dios.  At sinasabi ng Dios na lahat ng mga bagay ay nangyayari sa 
panahon sa ikabubuti ng Kanyang iglesia at upang maghatid sa wakas na Kanyang ipinanukala, ang 
kaluwalhatian ng Kanyang iglesia kay Jesu Cristo. 
 
Kaya binigyan tayo ng gawaing dapat gawin sa Kanyang kaharian sa taong ito.  Ang gawaing iyon ay sa 
inyong tahanan at pag-aasawa, upang palakihin ang inyong mga anak at mamuhay ng may kabanalan.  
Ang gawaing iyon ay sa iglesia ni Jesu Cristo, upang ipahayag ang katotohanan ng Salita ng Dios, ang 
pagka-soberano, ang kapangyarihan ng biyaya ng Dios at kaluwalhatian.  Ang gawaing iyon ay sa mga 
Cristianong paaralan o paaralang pantahanan o saan man iyon, saan ka man dalhin ng iyong gawain.  Ito 
ay nasa iyong buhay Cristiano.  At magkakaroon ng pagsalungat sa gawaing iyon. 
 
Dumako tayo sa talata ng Kasulatan ngayon (Awit 46:4, 5) na naglalarawan sa atin na ang bayan ng Dios 
ay sasalungatin.  Ilalarawan ng teksto ang bayan ng Dios bilang isang lunsod na kinubkob.  Nakapaligid 
ang mga kaaway sa lunsod na ito upang alisin siya mula sa kanyang pundasyon at pabagsakin siya.  
Subalit tayo ay bibigyang-katiyakan na ang Dios, na nasa gitna ng Kanyang iglesia, ang magiging katulong 
niya.   
 
Ang teksto natin ngayon ay Awit 46:4, 5:  “May isang ilog na ang mga agos ay nagpapasaya sa lunsod ng 
Dios, ang banal na tahanan ng Kataastaasan.  Ang Dios ay nasa gitna niya; siya'y hindi makikilos; 
tutulungan siyang maaga ng Dios.”   
 
Noong isang Linggo, habang nakatayo tayo sa pagtatapos ng taong 2000, tiningnan natin ang unang 
tatlong talata ng magandang awit na ito.  Nakita natin na ito ay awit ng banal na katiyakan.  
Ipinahahayag natin na ang Dios ay ang ating tanggulan at kalakasan.  At ipinapalagay natin mula diyan na 
samakatuwid hindi tayo matatakot, kahit na ang pinaka nakakabagabag na mga bagay ay mangyari. 
Kahit na ang mga bundok ay malipat sa gitna ng dagat at yumanig ang lupa sa ilalim ng ating mga paa, 
hindi tayo madadaig ng takot.  Sapagkat sa lahat ng ito ang Dios ay, at nananatili Siyang, ating tanggulan 
at ating kalakasan, handang saklolo sa bagabag. 
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Ngayon, sa sumunod na mga talata (4 at 5), ang Dios ay inilarawan bilang ating tagapagbigay, bilang Isa 
na nagbibigay sa Kanyang iglesia at bayan sa harap ng bawat at lahat ng sumasalungat.  Hindi n’yo dapat 
kaligtaang itala sa inyong puso ang pagkakasalungat.  Nagtitiwala akong nakabukas ang inyong mga 
Biblia.  Basahin ang talatang 3 ng awit.  Doon ay mayroong bundok na umuuga, dagat na humuhugong, 
lupang yumayanig, taong natatakot.  Pagkatapos sa mga talatang 4 at 5 ay dumating ang mahinahon at 
payapang salita:  May isang ilog na ang mga agos ay nagpapasaya sa lunsod ng Dios.  Iyan ay, mismong 
sa harap ng lahat ng kaguluhan, lahat ng pagkataranta, lahat ng kawalang-katiyakan, lahat ng kaligaligan 
ng sanlibutan at sa sarili nating mga buhay – sa gitna ng lahat ng iyon, may kamangha-manghang 
probisyon:  Ang lunsod ng Dios ay pinagpala magpakailanman.  Yamang ang Dios ay naroon, hindi siya 
matitinag. 
 
Sa gayon nais kong magsalita ngayon tungkol sa probisyon ng Dios sa Kanyang iglesia. 
 
Ano ang eksaktong tuon ng Awit 46:4, 5?  Ang tuon ay nasa iglesia sa kanyang pangangailangan.  
Samantalang sa mga talatang 1-3 ipinahahayag ng bayan ng Dios ang kanilang katiyakan sa Dios sa harap 
ng lahat ng natural na kalamidad, ang mas eksaktong tuon ng mga talatang 4 at 5 ay ang iglesia sa gitna 
ng kanyang pangangailangan.  Ang inaalala ay hindi lamang ang bayan ng Dios na pangkalatahang nasa 
lupa.  Kundi mayroon tayo ngayon ng mga kaisipang ito:  lunsod ng Dios, banal na tahanan ng 
Kataastaasan.  Ang Dios ay nasa gitna niya.  Hindi siya makikilos. 
 
Ano ang “lunsod ng Dios, ang banal na tahanan ng Kataastaasan”?  Iyan ay ang iglesia ng Dios.  Walang 
tanong ngunit ang larawan sa isip ay mula sa Lumang Tipan at ang mang-aawit ay tinutukoy ang lunsod 
ng Jerusalem.  Iyon ang lunsod ng Dios.  At doon nakatayo ang banal na tahanan ng Kataastaasan na 
nasa Bundok ng Zion sa bayan ni David. 
 
Kung batid n’yo ang kasayasayang biblikal, alam n’yo na si David ang sumakop sa lunsod ng Jerusalem at 
ginawa itong kanya.  Ito ay lubos na protektadong lugar, mula sa pang-hukbong pananaw.  Ito ay itinayo 
sa matatarik na burol.  Doon inihayag ng Dios na ipapatayo Niya ang tabernakulo, ang toldang ginawa ni 
Moises sa pagsamba.  At, nang lumaon, inihayag ng Dios na doon itatayo ni Solomon ang templo – sa 
Bundok ng Zion.  Ang Jerusalem ang pang-relihiyong sentro ng Israel.  Sa gayong katuturan ang Dios ay 
nalugod na manahan doon, upang magpahinga kasama ng Kanyang bayan at mula sa lugar na iyon ay 
ipamamahagi ang Kanyang mga pagpapala. 
 
Subalit hindi nililimitahan ng mang-aawit ang kanyang sarili sa pangkasaysayang sandali ng iglesia noon.  
Nagsasalita siya tungkol sa iglesia ni Jesu Cristo sa gitna ng sanlibutan.  Hindi siya makikilos, nabasa 
natin.  Ang Jerusalem ay natinag – ang lunsod ng Jerusalem at templo ni Solomon.  Hindi lamang ito 
naalis, ito ay nawasak.  Ito ay sinakop ni Nebukadnezar.  Ito ay ibinagsak.  Ito ay nilooban.  Ito’y iginupo 
hanggang mapulbos pagkatapos ng Roma.  Subalit sinabi sa awit na ang lunsod ng Dios ay hindi 
makikilos, hindi siya kailanman makikilos mula sa kanyang tiyak na kalagayan. 
 
Mayroon pa, malinaw na itinuturo ng Kasulatan na may isang iglesia ng Dios kapwa sa Luma at Bagong 
Tipan at ang lunsod ni David, ang Jerusalem, ay kinakatawan o inilalarawan ang iglesia ni Jesu Cristo.  
Buksan n’yo ang inyong Biblia sa Hebreo 12:22, 23.  Doon ay mababasa natin, “Subalit kayo'y,” iyan ay, 
ang mga Cristiano sa Bagong Tipan, “lumapit sa Bundok ng Zion, at sa lunsod ng Dios na buhay, sa 
makalangit na Jerusalem, at sa mga di mabilang na mga anghel, sa isang masayang pagtitipon, at sa 
kapulungan ng mga panganay.”  Doon ang lahat ng lumalarawan sa Bundok ng Zion, ang lunsod ng 
buhay na Dios, lahat ng lumalarawan maging sa makalangit na Jerusalem, lahat ng iyan ay 
inihahalintulad at inihahambing at ginawang kasingkahulugan ng iglesia ng panganay ni Jesu Cristo.  Ang 
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lunsod ng Dios ay ang iglesia.  May isang bayan ng Dios.  May isang gawa ng Dios sa buong panahon.  
Yaong isang gawa ng Dios ay kay Jesu Cristo na Kanyang Anak.  At ito ay nakasentro sa iglesia, ang 
pagtitipon ng mga hinirang ng Dios sa pamamagitan ng dugo ni Cristo tungo sa isang katawan. 
 
Mayroon tayo dito ng napakagandang paglalarawan sa iglesia.  Siya ang lunsod ng Dios, ang banal na 
tahanan ng Kataastaasan.  Ang Dios ay nasa gitna niya.  Ang iglesia, kung gayon, ay buong sa Dios.  
Napapansin mo ba iyan?  Ang Dios ang naghahari, ang Dios ang nagmamay-ari, ang Dios ang nag-iingat, 
at ang Dios ay nakatira sa iglesia.  Ang Dios ang may-akda ng iglesia sa pamamagitan ng soberano, 
walang hanggang biyaya.  Siya ang nagpapasya kung sino ang magiging mga kaanib mula sa walang 
hanggan.  Siya ang maylikha ng iglesia sa pamamagitan ng kapangyarihang nagliligtas.  Siya ang pinuno 
ng iglesia sa pamamagitan ng Kanyang Salita at Espiritu.  Siya ang nag-iingat sa iglesia sa pamamagitan 
ng Kanyang hindi nagbabagong katapatan.   
 
Mayroon pa.  Ito ang banal na tahanan ng Kataastaasan:  ito ang lugar kung saan nakatira ang Dios.  Iyan 
ang Kanyang iglesia.   
 
Naiisip mo ba iyan?  Naiisip mo ba kung ano ang iglesia?  Alam mo ba?  Hindi kita tinatanong kung alam 
mo kung nasaan ang gusali ng inyong iglesia.  Tinatanong kita kung alam mo kung ano ang iglesia, ang 
iglesia ng buhay na Dios.  Ang lugar na ninanais ng Dios nang higit sa lahat.  Ang lugar kung saan inilagay 
Niya ang Kanyang dangal.  Ang iglesia na kumakatawan sa tuon ng buong walang hanggang pag-iisp at 
mga layunin ng Dios. 
 
Ang tuon, gaya ng sabi natin, ay ang iglesia ni Cristo sa lupa sa kanyang pangangailangan bilang kinubkob 
na lunsod.  Ang tuon ay hindi ang iglesiang matagumpay, iyan ay, ang iglesiang dinala na sa presensya ng 
Dios sa langit.  Kundi ito ang iglesiang matapang, habang siya ay nakikipaglaban sa pakikipagbaka ng 
pananampalataya.  Kung titingnan mo sa unahan ng awit sa talatang 6, makikita mo ang mga bansa ay 
nagkagulo at ang mga kaharian ay nagpasuray-suray.  Kaya ang iglesia ay inilalarawan bilang 
napapalibutan ng kanyang mga kaaway.   
 
Dibdibin mo iyan ngayon.  Iyan man, ay ang Biblia mula simula hanggang wakas.  Ganyan lagi ang 
kalagayan.  Sabi ni Jesus, “Ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa Aking iglesia, ngunit 
tiyak nilang tatangkain.”  Kaya, paulit-ulit, tinuturuan tayo ng Kasulatan na ang pwersa ng kasalanan at 
kasamaan ay palaging nagagayakan ng nag-aapoy na pagsalungat sa tunay na iglesia ni Jesu Cristo sa 
lupa.  Ang pagtatangka ay palaging pasamahin ang iglesia ni Cristo sa sanlibutan, upang sirain ang 
kanyang patotoo ng biyaya ng Dios, upang gawin siyang bayarang babae – espiritual na bayarang babae.  
Para sa iglesia noon, at para sa lahat na mamumuhay ng may kabanalan sa taong ito, ang sanlibutang ito 
ay isang espiritual na pook ng labanan.  Sa harapan mo ay magkakaroon ng pang-aakit, espiritual na 
pang-aakit, ang pwersa ng pakikiayon sa sanlibutan at pagtalikod.  Ang paghiwalay sa katotohanan ng 
Salita ng Dios ay ibabato sa iyo.  Nais ng diablo na lumabas ka sa iglesia – kahit sa isang tunay.  At nais 
niyang wasakin ang iglesia.  Huwag nawang mangyari na ikaw sa taong ito ay matagpuan sa labas ng mga 
pintuan ng Zion. 
 
Ngayon ang tanong ay:  Ano ang mangyayari sa iglesia ngayong darating na taon?  Ang sagot ay:  ang 
Dios ay gumawa ng probisyon.  May isang ilog na ang mga agos ay nagpapasaya sa lunsod ng Dios.  
Habang pinagninilayan ng mang-aawit ang kalagayan ng iglesia na pinaliligiran ng sanlibutan, nahaharap 
sa makamandag na pagsalungat, pansinin na ang kanyang pananampalataya ay nakasentro sa Dios.  Ang 
Dios ay nasa gitna niya; hindi siya makikilos.  Tutulungan siya ng Dios! Ang tuon ay nasa kung ano ang 
gagawin ng Dios sa atin. 
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Nabubuhay tayo sa araw na ang mga tao ay nabibihag, nabibighani, ng tao at ng kung ano ang gagawin 
ng tao para sa kanila.  Nabubuhay tayo sa araw kung saan ang buhay ay tinatanaw sa kung ano ang 
ginagawa ng buhay sa akin.  Tingnan kung ano ang ginagawa nito sa akin. 
 
At ikaw at ako, bilang bayan ng Dios, ay hindi iba.  Maaari tayong maalog gaya ng mga dahon sa hangin.  
Ngunit sinasabi ngayon ng Dios sa atin, “Makinig.  Ang kaaway ay nariyan.  Tumingin kayo sa Akin.” 
Bigyang-diin ang Dios.  Ang Dios ay nasa kalagitnaan ng Kanyang iglesia.  May isang ilog na ang mga agos 
ay nagpapasaya sa lunsod ng Dios.  Ah, ang ganda niyan.  Kung nabuhay ka sa mga biblikal na araw, 
mauunawaan mo ang kahalagahan ng ilog sa lunsod.  Ang lunsod ay pinangangalagaan ng mga pader at 
hinaharangan ng mga pintuan, sige.  Ngunit kailangan nito ng sariwang tustos ng tubig sakaling may 
pagkubkob.  Ang pinakaunang bagay na gagawin ng kaaway ay putulin ang tustos ng tubig, ang harangan 
o lasunin ang tubig na dumadaloy sa lunsod at pagkatapos ay maupo at maghintay.  Subalit itong talata 
ng Kasulatan ay nagsasabi na para sa iglesia ng Dios sa sanlibutan, mayroong isang ilog.  Sinasabi ng Dios 
na patuloy Niyang papepreskuhin ang Kanyang iglesia, anuman ang mangyari.  Tingnan mo, ang ilog ay 
nahahati-hati sa maliliit na batis na naghahatid ng tubig sa bawat bahagi ng lunsod.  Ang mga batis, 
nabasa natin, ay magpapasaya sa lunsod ng Dios.  Ang tubig ay naghihiwalay.  Ito ay nakatuon sa bawat 
kaanib at bawat indibiduwal sa iglesia ni Jesu Cristo. 
 
Ano ang ilog na ito?  Ito ay napakalinaw.  Ito ang ilog ng biyaya ng Dios sa pamamagitan ni Jesu Cristo.  
Mababasa natin sa Apocalipsis 22:1, “At ipinakita sa akin ng anghel ang isang ilog ng tubig ng buhay, na 
maningning na gaya ng kristal, na lumalabas mula sa trono ng Dios at ng Kordero.”  Ito ang ilog ng buhay 
na walang hanggan na matatagpuan sa Kordero ng Dios.  Ito ang ilog ng makapangyarihan, nagbibigay-
buhay na biyaya ng Dios.  Ito ang tubig na nagmumula sa Dios na may buhay sa Kanyang sarili.  Ito ang 
tubig na dumadaloy mula sa trono ng Dios.  Walang makakaputol sa pinagmumulang ito.  Ang ilog ay ang 
biyaya ng Dios kay Jesu Cristo.  At iyan ay dumarating sa atin.  Ito ay dumarating sa atin sa pamamagitan 
ng Kasulatan, paniyak ’yan.  Ito ay dumarating sa atin sa pamamagitan ng mga ordinansang ibinigay sa 
iglesia – ang pangangaral ng Salita ng Dios at mga sakramento.  Ito ay dumarating sa atin sa 
pamamagitan ng kapisanan ng mga banal.  Sa pamamagitan ng mga pamamaraang ito ang kamangha-
manghang biyaya ng Dios ay naipapamahagi.  Ito ay ipinagkakaloob sa bawat kaanib sa iglesia. 
 
Ang ilog na iyon ay nagpapasaya sa lunsod ng Dios! Ikaw ba’y masaya?  Ano ang nagpapasaya sa iyo?  Ito 
ay hindi mo mabibili.  Hindi ito ginagawa sa isang tindahan.  Hindi ito isang bagay na mailalabas mo at 
maibabalik at maitatambak sa inyong sala.  Lahat ng iyan ay buhangin at alikabok, at ito, kung ilalagay 
mo ang iyong pag-asa dito, ay magpapalungkot sa iyo, walang hanggang kalungkutan.  Ano ang 
nagpapasaya?  Ang biyaya ng Dios ang nagpapasaya.  Ito ay isang bagay na hindi kayang ibigay ng 
sanlibutan.  Iyan ay isang bagay na hindi mo mabibili.  Ngunit ito rin ay isang bagay na hindi maaagaw.  
Ito ay isang bagay na hindi tumatanda.   
 
Anak ng Dios, may isang ilog, ang ilog ng tapat na biyaya ng Dios na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan 
ng Kanyang Salita, sa pamamagitan ng pangangaral ng Salita, sa pamamagitan ng mga sakramento, sa 
pamamagitan ng pakikisama ng mga banal, sa pamamagitan ng panalangin.  Ang Dios ay magbibigay sa 
2001 at sa bawat araw sa darating para sa iyo, para sa Kanyang iglesia, nakagagalak na mga batis ng 
biyaya.  
 
Ngunit mayroon pa.  Ang Dios ay nasa gitna niya; siya’y hindi makikilos.  Ang lunsod ng Dios ay hindi 
magigiba dahil ang Dios ay naroon.  Ang Dios ay nasa gitna niya.  Sa pamamagitan ng bisa ng krus ni Jesu 
Cristo, sinasabi ng Dios, Ako’y maninirahan sa iglesia.  Sabi ni Jesus, “Narito, ako'y kasama ninyong 
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palagi, hanggang sa katapusan ng panahon.”  Sa Juan 14 at 16 sabi Niya, “At bibigyan Ko kayo ng isa 
pang Mang-aaliw, upang makasama ninyo siya magpakailanman.”    
 
Siya’y hindi makikilos! Syempre hindi.  Ang iglesia ni Jesu Cristo, bagaman ito ay maliit na pangkat ng 
mga mananampalataya na nagkakatipon sa walang kamaliang Kasulatan – ang Dios ay nasa gitna niya.  
Ang Espiritu Santo at ang ipinangakong Tagapagligtas ay naroon.  Hindi siya magpapahapay-hapay; hindi 
siya babagsak.  Ah, ang panlabas niyang anyo ay maaaring madurog.  Maaari siyang pagbawalan.  Ang 
kanyang mga pintuan ay maaaring ipasara ng sanlibutan.  Subalit ang iglesia ng Dios ay makatatagal.  
Ang Panginoon ng mga Hukbo ay kasama natin, ang Dios ni Jacob ay ating tanggulan. 
 
Natatandaan mo pa ba nang ang Panginoon ay kasama ng Kanyang mga alagad sa Dagat ng Galilea 
habang may napakalakas na bagyo?  Ang mga tubig ay bumubula at lumalaki.  Itong mga bihasang 
mandaragat ay sumasagwan nang mabuti at patungo sa kawalan.  At sumigaw sila, “Panginoon, iligtas 
mo kami o mamamatay kami.  Hindi ka ba nababahala na mapapahamak tayo?”  Ngayon, hindi naman 
ganoon.  Hindi sila mapapahamak kasama ang Anak ng Dios sa bangkang iyon.  Kasama ang Anak ng Dios 
sa gitna ng kanilang bangka maaari silang ngumiti sa bagyo.  Gayunpaman, dinaig sila ng takot.  Hindi sila 
tumingin sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya.  Kaya sinabi ni Jesus, “Pumayapa ka. 
Tumahimik ka.”  At sinunod Siya ng hangin at mga alon.  Kailangang maalala ng mga alagad at 
maunawaan kung sino ang kasama nila.  Alam mo ba iyan?  Alam mo ba kung sino ang nasa kalagitnaan 
ng iglesia?  Alam mo ba?  Alam mo ba kung sino ang kasama mong tapat na tumatayo sa iyong buhay?  
Alam mo ba iyan?  Alam mo ba kung bakit Siya naroon?  Kapag alam mo ang sagot sa mga tanong na 
iyan, sa pamamagitan ng pananampalataya, kung gayon ay may banal kang katiyakan at sisigaw ka ng 
Aleluiah! Ang Dios ay nasa kalagitnaan ng Kanyang iglesia; siya’y hindi makikilos. 
 
Sinabi ng Kanyang Anak, “Itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi 
laban sa kanya.”  Ah, ang mga huwad na mananampalataya ay maaaring makapagtiis ng sandali.  Ang 
mga iglesiang nakikita na nakatayo sa pilosopiya ng mga tao ay gumuguho hanggang makakita sila ng 
bagong uso upang maibalik ang mga tao.  Subalit ang iglesia ni Jesu Cristo na nagpapatunog ng 
katotohanan ng walang kamaliang Kasulatan, ang buhay na Salita ng Dios; ang pagtitipon ng mga 
mananampalataya at ng kanilang mga anak na nagnanais ng buhay na may kabanalan at maging 
matapat sa mga katotohanan ng Dios – ang iglesiang ito ay hindi lilipas! 
 
Ngunit may tanong na dumarating.  Siguro ay sasabihin mo, “Alam kong lahat iyan.  Alam kong 
pangangalagaan ng Dios ang Kanyang bayan.  Ngunit mangyayari ba ito sa tamang panahon?”  Sabi ng 
Dios, “Tutulungan siyang maaga ng Dios.”  Ang mga salitang iyon, “maaga,” ay nangangahulugang sa 
pagbubukang-liwayway.  Itinuturo nila sa atin na ang Dios ay hindi tagapagmasid na walang ginagawa sa 
matinding paghihirap ng Kanyang bayan.  Kundi ang Dios ay darating agad.  Ang salitang “tulong” ay 
isang napakasimpleng salita.  Gayunman ito ay mahalaga.  Kapag ikaw ay nasa panganib, kamangha-
mangha kung paanong ang maliit na salitang iyan ay bumubuod sa lahat, hindi ba?  “Tulong!”  Ang isang 
tao ay nalulunod.  Ano ang kanyang gagawin?  Sasambit ba siya ng patulang hibla tungkol sa 
kapangyarihan ng tubig?  Magbibigay ba siya ng mahabang pang-agham na pagtalakay sa biyolohiya ng 
mga baga at ng kanilang kawalang-kakayahan upang sipsipin ang tubig?  Hindi.  “Tulong!”  Iyan ang 
sinasabi niya.  “Mapapahamak na ako.  Tulungan mo ako.” 
 
Tutulungan siya ng Dios.  Tutulungan Niya ang Kanyang iglesia sa matindi niyang kagipitan.  Maaga, sa 
pagbubukang-liwayway. 
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Kadalasan sa Kasulatan ang ating mga kahirapan ay itinutulad sa gabi.  Sa gitna ng gabi, kapag madilim 
na at hindi na makatulog at hindi natin alam kung ano ang gagawin o saan pupunta, sinasabi ng Dios na, 
kung gaano katiyak na darating ang umaga pagkatapos ng gabi, gayundin Siya ay babangon upang tayo 
ay tulungan.  Darating Siya sa atin.  Awit 30:5, “Sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang, at ang 
kanyang paglingap ay panghabang buhay. Maaaring magtagal nang magdamag ang pag-iyak, ngunit sa 
kinaumagahan ay dumarating ang galak.”  Sa itinakdang panahon ng Dios, sapagkat kinukontrol ng Dios 
ang oras, ang Dios ay dumarating sa tamang sandali.  Dumarating Siya upang tulungan ang Kanyang 
iglesia sapagkat naaalala Niya. 
 
Huwag na hindi mo ibilang ang iglesia.  Anuman ang mangyari sa darating na taon, huwag na hindi mo 
ito ibilang.  Huwag din na hindi mo ibilang ang anak ng Dios.  Sabi ng Dios Siya ay babangon sa Kanyang 
kapangyarihan at itataboy ang ating mga kaaway.  Luluwalhatiin ng Dios ang Kanyang Anak.  Iyan ang 
mangyayari sa taong 2001.  Ang daan ng kabanalan at katotohanan ay magiging makipot.  Ngunit dito, 
ay makatitiyak ka:  Ang Dios ang tutulong sa atin.  Ang Dios ay magiging sapat.  Ang Kanyang iglesia ay 
mapangangalagaan at maiingatan.  Pakinggan ang Salita ng Dios:  Ibibigay ng Dios ang bawat nating 
pangangailangan mula sa ilog ng di-nagmamaliw na biyaya.  Lumalakad ka ba sa daan ng kasalanan?  
Nagsisimula ka ba sa taong ito na walang ingat at nasisiyahan, nagkikimkim ng lihim na kasalanan sa 
iyong kaluluwa?  Ikaw ba ay nakikiayon sa pagitan ng sanlibutan at ni Cristo?  Magsisi! Sa daan ng 
kasalanan ay tanging kasindakan at pagkatakot.  Ano ang gagawin mo kapag ang lahat ay bumagsak sa 
iyong ulunan?  Sinasabi ng Kasulatan, “Ang Anak ay inyong hagkan, baka magalit siya at kayo'y 
mapahamak sa daan.” 
 
Ngunit, mananampalatgaya sa Panginoong Jesu Cristo, manghawakan ka sa pangako ng Dios.  Anuman 
ang dumating sa kalooban ng Dios sa taong ito, sa susunod na mga oras, sa linggong ito, sa buhay o 
kamatayan, kalungkutan o kagalakan, kaginhawahan o kahirapan, pighati o sakit, paghihirap o tukso o 
kalumbayan o kawalang pag-asa, mayroong isang ilog, na ang mga agos ay nagpapasaya sa lunsod ng 
Dios.  Ikaw ay matapat na pangangalagaan ng Dios at ang Kanyang iglesia ng Kanyang biyaya.  At kapag 
ang lahat ay nagngangalit sa iyong paligid, at nagbabanta ang takot na sumakal sa iyong kaluluwa, 
mapuspos ka, kung gayon, ng banal na katiyakan ng pananampalataya.  Ang Dios ay magkakaloob.  Ang 
Dios ay nasa gitna niya; siya'y hindi makikilos; tutulungan siyang maaga ng Dios. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa Iyong banal na Salita.  Isulat mo ito sa aming mga puso.  Amen. 


