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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Taga Roma 8:28

“Ang Lihim na Pangangalaga ng Dios”

ni Rev. Carl Haak

Ngayon ay ating isasaalang-alang ang isang magandang katotohanan ng Banal na Kasulatang tinawag
na “Providence” o pangangalaga, ang lihim na pangangalaga ng Dios. Ang pangangalaga ng Dios ay
isa sa mga minamahal at mahahalagang katuruan ng ating pananampalataya. Ito ay mahalaga,
sukdulang praktikal, ang ating tiyak na kaginhawahan, tanggulan, at muog sa bawat pagkatakot. Ang
katotohanan ng pangangalaga ay ang pagkontrol ng Dios sa lahat ng mga bagay sa  pamamagitan ng
Kanyang kamay para sa kabutihan ng Kanyang mga anak. 

Ang Biblia ay lubos na napupuno nito. At ang Biblia ay gumagamit ng partikular na talinghaga upang
turuan tayo ng katotohanan ng pangangalaga: ang kamay ng Dios. Mababasa natin sa Mga Awit
31:15, “Ang aking panahon ay nasa iyong kamay.” Ating mababasa sa Job 19:21, “Mahabag kayo sa
akin,... O kayong mga kaibigan ko; sapagkat hinampas ako ng kamay ng Dios.” Juan 10:29, “ Walang
makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama.” Ang pangangalaga ay hindi lamang tinitiyak sa akin na
nasa mga kamay ng Dios ang buong sanlibutan: ang polen ng tagsibol o ang mga kulay, ang panloob
na ekonomiya, ang panlabas na ekonomiya, mga bansa, pagtagas ng langis, mga bagyo, hangin,
karamdaman, pagkamatay, digmaan; subalit tinitiyak ng pangangalagang ito na ako ay nasa Kanyang
mga kamay at walang makapag-aalis sa akin sa mga kamay na yaon. Gaya ng nasa himno: “Ikaw at
ako, kapatid, ay nasa Kanyang mga kamay.” 

Ang pangangalaga ay ang kamay ng Dios na humahawak sa atin, bilang Kanyang mga anak, inaakay
ang lahat ng mga bagay para sa ating pangwalang hanggang kabutihan at para sa Kanyang
kaluwalhatian.

Ang kamay ng Dios ay madalas natatalukbungan ng lihim. Ang pinaka kamangha-manghang
katotohanan ng ating buhay ay matatagpuan sa Mga Taga Roma 8:28:  “Ang lahat ng mga bagay ang
Dios ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya.” Subalit hindi natin palaging nakikita ito sa
maka-mundong mata o nararamdaman sa ating mga puso. Biglaang pagkamatay, ipinanganak na may
mga kakulangan, araw-araw na sakit, at kahit na napaka-pangit na mga kasalanan – ang lahat ng ito
ay nasa kontrol ng isang makatarungan at banal na Dios upang isagawa ang Kanyang sariling layunin,
ang Kanyang kaluwalhatian, at ating kabutihan. Ang kabigatang iyong dinadala ngayon, ang
kalungkutan na nasa iyo, lahat ng mga bagay ay dumarating, hindi nagkataon lamang, kundi dahil sa
kamay ng Dios. At habang ating ipinapahayag na ang kamay ng Dios ay kumikilos madalas sa mga
paraan na hindi natin lubos na maunawaan ngayon, nalalaman natin na ang Kanyang puso na nag-
aakay sa kanyang mga kamay ay pusong laging pukaw para sa Kanyang kaluwalhatian at sa ating
pangwalang hanggang kabutihan. Alam natin ito dahl sa krus ni Jesu Cristo. Sa Mga Taga Roma 8:32:
“Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling Anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit naman
hindi ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay.” 
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Ating titingnan ngayon ang lihim ng pangangalaga ng Dios.

Ang providence o pangangalaga ay nagpapahayag ng kamangha-manghang kamahalan ng Dios. Ang
providence o pangangalaga ay hindi lamang mapagmasid na mata ng Dios. Mababasa natin sa
Kawikaan 5:21, “Sapagkat ang mga lakad ng tao ay nasa harap ng mga mata ng Panginoon.” Ang
Kanyang pangangalaga ay hindi lamang ang mapagmasid Niyang mata, kundi ito ay ang kumikilos at
may kontrol na kamay ng Dios. kapag nakita natin makita ang Dios sa pamamagitan ng katotohanan
ng pangangalaga, hindi lang natin ito nakikita na Siya’y nakaupo sa Kanyang trono na nagmamasid sa
lahat, subalit ating nakikita na ang Kanyang kamay ay kamay ng kapangyarihan upang panghawakan
at pangasiwaan ang lahat ng mga bagay na umiiral sa panahon. Ating mababasa sa Mga Gawa 17:25:
“....yamang Siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga...” At muli, sa talatang 28,
“Sapagkat sa Kanya tayo ay nabubuhay, at kumikilos, at nasa Kanya ang ating pagkatao.”

Una, sinasaklawan ng pangangalaga ang lahat ng mga bagay sa sangnilikha, kung saan hindi
nangangahulugan ito na ang Dios ay lumikha ng likas na pagkakasunod-sunod sa lahat ng mga bagay,
na siyang tinatawag ng tao na “Inang Kalikasan.” Hindi natin ibig ipakahulugan na ang Dios ay lumikha
ng makina na tumatakbo sa sarili niya. Kundi kapag sinabi nating ang providence o pangangalaga ay
pinapalibutan ang lahat ng sangnilikha, ito ay ngangahulugan at itinuturo ng Biblia na, ang omnipotent
power o makapangyarihang Dios ay pinangyayari ang lahat ng bagay. Na ang Dios ay nangangalaga at
ang Dios ang nanghahawakan at ang Dios ang nagpapanatili sa Kanyang sangnilikha. Na ang Dios ang
nag-aakay sa sangnilikha oras-oras, at sa bawat sandali.  

Sumasampalataya tayo na “ang kataas-taasan at nasasa-lahat ng dako na kapangyarihan ng Dios, na
kung saan, sa pamamagitan ng Kanyang kamay, pinamamahalaan ang langit, lupa at lahat ng mga
nilikha; [kaya walang nangyayari] dahil sa kapalaran, kundi dahil sa Kanyang maka-Amang kamay.”
(Sinipi ko ito mula sa isang mabuti, lumang kredo ng Reformed na tinawag na na Heidelberg
Catechism, Araw ng Panginoon 10 ng Katesismong ito). Mababasa natin sa mga Kasulatan (Jer. 23:23,
24), “Ako ba’y Dios lamang sa malapit... at hindi sa malayo? ... Hindi ba pinupuno ko ang langit at ang
lupa? Sabi ng Panginoon.” Ang Mga Awit 139 ay nagtuturo sa atin ng maliwanag na alam ng Dios ang
lahat tungkol sa atin – ang ating pag-iisip, ang ating posisyon. Siya ang Dios ng probidensya. Ang lahat
ng mga bagay ay nasa Kanyang mga kamay sa paglikha – mula sa nakapalayong mga galaxy at mga
kometa at mga bulalakaw, hanggang sa paggalaw ng mga hanay ng mga bato sa ilalim ng mundo at
mga bulkan, sa tsunami at buhawi at bagyo, sa klima at panahon at hangin at temperatura, hanggang
sa pagsibol ng bawat binhi. 

Ang probidensya ng Dios ay umaabot sa iyong hapag-kainan ngayon, sa iyong kinakain sa iyong
katawan. Ang probidensya ng Dios ay umaabot sa iyong lapay at pali, sa iyong puso. Ang probidensya
ng Dios ay umaabot sa oras na ang iyong puso ay tumigil at, para sa anak ng Dios, ang ilaw ay
magliliwanag. Ang probidensya ng Dios ay umaabot sa ang sinapupunan ng iyong ina. Sapagkat
itinuturo sa atin ng Mga Awit 139 na ang lahat ng ating kaanib sa katawan ay inayusan ayon sa aklat
ng Dios. Ang probidensya ng Dios ay ang Kanyang walang hanggang kapangyarihan (omnipotent),
makapangyarihan sa lahat (all-powerful), nasasa-lahat ng dako na paggawa sa lahat ng sangnilikha. 

Pakinggan mo ang autoridad ng salita ng Dios. Sa Mateo 10:29: sa mga salita ni Jesus, “Hindi baga
ipinagbibili ng isang kusing ang dalawang maya? at kahit isa sa kanila'y hindi mahuhulog sa lupa kung
hindi ipahintulot ng inyong Ama.”  Sa Mga Awit 34:20: “Kaniyang iniingatan ang lahat niyang mga
buto: wala isa man sa mga yaon na nababali.” Hinango ni Juan ang mga salitang ito sa propesiya kay
Jesus sa Juan 19:36, noong ang mga kawal ay tusukin ng sibat sa tagiliran ni Jesus. Nahulaan noon pa
man na si Jesus, habang Siya ay nasa mundo bilang tao, ay walang buto na mababali – hindi sa
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kapanganakan, hindi bilang isang maliit na bata ng nagtatrabaho, hindi sa malupit na pang-aabuso
noong Siya’y isakdal at ipako sa krus. Ang mga buto ni Jesus ay hindi nagkaputol-putol.  Sa dahilang
“Kaniyang iniingatan ang lahat niyang mga buto: wala isa man sa mga yaon na nababali.” 

Subalit sa pagtingin sa malayo, ang probidensya, pangalawa, ay patungkol sa tao, yamang ang tao
ang pinakamarangal na likha ng Dios. Ang probidensya ng Dios ay hindi lamang Niya hinahawakan at
pinangangasiwaan ang sanlibutan na nakapaligid sa atin, ang mga bansa at mga hayop. Ang
pangangalaga ng Dios ay para sa iyo at sa akin, at sa bawat sangkatauhan. Ang probidensya ng Dios
ay nangangasiwa, lalo na, ang mga pangyayari sa sangkatauhan, sa kasaysayan ng sangkatauhan ang
buhay ng mga lalaki at babae.

Si apostol Pablo, sa I Cor. 9:9, ay ipinaliwanag ang nakasaad sa Lumang Tipan. Kanyang binanggit dito
na, “Huwag mong lalagyan ng busal ang baka kapag gumigiik.” na siyang patunay na ang mga abala
sa ministeryo ay dapat suportahan sa papamagitan ng iglesia. Sinabi ng apostol sa talatang ito, “Ang
baka ba ay pinagmamalasakitan ng Dios, iyon ay, may pakialam ba ang Dios tungkol sa baka, o
sinasabi Niya ito para sa ating kapakanan?” Ipinapahiwatig ng apostol na ang probidensyang
pangangalaga ng Dios ay hindi lamang may kinalaman sa sangnilikha at sa mga hayop, at sa mga
puno at mga bulaklak; kundi ito ay higit na may kinalaman sa pangangalaga sa tao, na ibinigay sa
dahilan ng Dios at tinawag na lumakad kasama ng Dios. Ang tao ay hindi nakahiwalay mula sa Dios.
Hindi ang tao ang kapitan ng kanyang kapalaran. Hindi hawak ng tao ang manibela ng kanyang buhay.
Subalit ang buhay ng tao ay nasa mga kamay ng Dios. 

Sinabi ni Daniel kay Belsasar na hari (Dan. 5:23), ang taong nagkasala ng pangangalunya at
paglalasing at pagsamba sa dios-diosan, sinabi ni Daniel sa makalupang namumuno, “ang Dios na
kinaroroonan ng iyong hininga, at kinaroroonan ng lahat na iyong lakad, hindi mo niluwalhati.” Ikaw ay
nasa kamay ng Dios. Ang iyong paghinga ay nasa kamay ng Dios. 

Hinahawakan ng Dios ang bawat lalaki at babae sa Kanyang kamay. Walang makakatakas. Walang
makakaiwas sa kamay ng Dios. Subalit sa kahanga-hangang paghatol ginagawa ng Dios na ibaba ang
mapagmataas. Nauuwi sa wala ang mga payo ng hangal. Ginagawa Niyang katatawanan ang
karunungan ng sanlibutang ito. At itinatayo Niya ang pamumuno dahil sa biyaya kay Jesus Cristo. Ang
ating mga buhay ay pinapangasiwaan sa pamamagitan ng probidensya ng Dios.

Sa Mga Awit 139, na siyang aking tinukoy kanina lang, ayon sa mga talatang 2-5: “yong nakikilala ang
aking pag-upo at ang aking pagtindig, iyong nauunawa ang aking pagiisip sa malayo. Iyong siniyasat
ang aking landas at... iyong kilala ang lahat kong mga lakad... Iyong kinulong ako sa likuran at sa
harapan, at inilapag mo ang iyong kamay sa akin.” Sinasabi ng mang-aawit na sa iyong pagdakma sa
balikat ng iyong maliit na anak na lalaki upang siya’y gabayan, na sa iyong pagkuha ng iyong kamay sa
maliit na anak na babae, ay gayon tayo pinapangunahan ng Dios. Maging ang himno ay mayroon nito:
“Ako’y kanyang inaakay:  O pinagpalang kaisipan!  O mga salitang puspos ng makalangit na kaaliwan! 
Ano man ang aking gawin, saan man ako pumaroon, ang kamay pa rin ng Panginoon ang sa aki’y
umaakay.” Nasa pangangasiwa ng Dios ang ating mga buhay-medikal – kalusugan at karamdaman.
Nasa pangangasiwa ng Dios ang ating mga buhay-ekonomiya – maging tayo man ay nasa kasaganaan
at kahirapan. Nasa pangangasiwa ng Dios ang ating kaloob na talento, at abilidad. Ang Dios ang
nagdadala ng mga pagsubok at mga kalungkutan. Ang probidensya ng Dios ang nangangasiwa ng
buhay ng mga lalaki at babae.

Subalit ngayon tayo ay humahakbang pa nang papalayo. Ang probidensya ng Dios, gaya ng nasabi
natin, ang nangangasiwala ng sangnilikha. Ang probidensya ng Dios ang nangangasiwa, pangalawa, sa
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buhay ng tao. Subalit ngayon tayo ay dadako sa pinakamatayog na pananaw ng probidensya. Ang
probidensya ng Dios ang siyang nangangasiwa para sa kabutihan ng Kanyang iglesia kay Cristo Jesus.
Kahit tayo ay pinahahanga ng Dios sa pamamagitan ng napakalaking Kamaharlikaan ng Kanyang
kamay na nangangasiwa sa lahat ng mga bagay, at kahit na itinatampok na Siya ay Dios ng lahat ng
laman, humahawak sa buhay ng bawat lalaki at babae sa Kanyang kamay, gayonman ang dakilang
Kamahalan at ang kaluwalhatian ng probidensya ay makikita upang ang lahat ng mga bagay ay
napangasiwaan na may pananaw sa kabutihan ng Kanyang iglesia kay Cristo Jesus. Sa isang salita,
ang iglesia ni Cristo ang layon ng pangangalaga at pagpapatnubay ng Dios. Para sa iglesia, gumagawa
ang probidensya. Pinapanatili ng Dios ang natatanging pagbabantay sa kanila, hawak ng Dios sa
Kanyang palad, sabi ng Biblia, ang Kanyang bayan at ang Kanyang iglesia. Ang dakilang probidensya
ay nagsasagawa na may natatanging kapangyarihan at nagbabantay ng Kanya, sa iglesia, na kung
saan Niya tinitipong sama-sama ang Kanyang mga anak. Mababasa natin sa Mga Awit 34:15: “Ang
mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid, at ang kaniyang mga pakinig ay nakabukas sa
kanilang daing.” Mga Awit 97:10: “Oh kayong nagsisiibig sa Panginoon, ipagtanim ninyo ang
kasamaan. Kaniyang iniingatan ang mga kaluluwa ng kaniyang mga banal; kaniyang iniligtas sila sa
kamay ng masama.” Sa I Pedro 5:7: “sapagka't kayo'y ipinagmamalasakit niya.” At sa I Cor. 3:21:
“Sapagka't ang lahat ng mga bagay ay sa inyo.” 

Ang maging anak ng Dios, ang maging kaanib sa iglesia ni Jesu Cristo, ay nangangahulugang ang
buhay na Dios na Siyang humahawak at namamahala sa lahat ng mga nilikha at sa lahat ng tao at
lahat ng mga bagay ay ang aking Ama, pinangangsiwaan ang lahat ng mga bagay para sa aking
kabutihan at kaligtasan. Upang ako ay makaawit: “Sa lilim ng kanyang pakpak ako’y ligtas na
nananatili.” O, sa ibang pananalita sa Mga Awit 23: “ Ang Panginoon na aking pastol ay hinahawakan
ako ng kanyang magiliw na pangangalaga; at kasama ng kanyang kawan ako’y niyayakap; Wala na
akong hahanapin pa.” Ang probidensya ng Dios ay ang Kanyang kamay sa lahat ng mga nilikha, sa
lahat ng tao. At ang kamay ng Dios ng probidensya ay nasa iglesia para sa kanilang pangwalang
hanggang kaluwalhatian at kabutihan. 

Ang paniwalaan ang mga bagay na ito, ating ipinapahayag bilang mga anak ng Dios na may isang
matinding kaaway na ating nilalabanan. Tinatawag itong “Pagkakataon.” Ang mga bagay ay hindi
dumarating dahil sa pagkakataon. Ito ay alinman sa tiniyak ng Dios ang lahat ng mga bagay o
dumating ang mga bagay dahil nagkataon lamang. Alinman sa, pinangangasiwaan ng Dios o mayroong
suwerte at mayroon kapalaran at di-tiyak na pagkakataon.

Sa mga bansang ang Dios ay hindi kilala, ang mga mamamayan ay nangungusap ng pagkakataon.
Pinag-uusapan nila ang pamahiin, voodoo, at  sila’y lumalakad ng hiwalay kay Cristo. At sa ating bansa
at lipunan, ang mga tao ay sumasamba sa pagkakataon: Lotto, scratch cards, pagsusugal, Las Vegas,
at slot machine. Ito ay isang lipunan na namumuhi sa Dios.

Ngunit paano naman tayo, bilang nagpapahayag na mga Kristiano? Ikaw ba ay naniniwala sa Dios Ama
na makapangyarihan, ang Dios ng probidensya? O sinasabi mo ba, “Ako’y pagulong-gulong. Siniswerte
ako. Hindi ako matatalo.” Nararanasanan mo ba ang pagmamadali at ang labis na pagkatuwa? Ikaw ba
ay nagsusugal, o ikaw ay naniniwala sa Dios? Isa d’yan ang kabilang ka o sa isa. Kaya, bilang mga
anak ng Dios, ating nilalabanan ang huwad at nakapasamang akala sa pagkakataon. Tayo ay
naniniwala sa kaaliwan ng probidensya ng Dios. 

Ang probidensya ng Dios ay hindi lang may isang matinding kaaway, subalit ang probidensya ng Dios
din ay may matinding babala sa atin. Ang babalang ito ay nanggagaling laban sa ating makasalanang
kayabangan at pagka-palalo. Ang mga bagay ba ay maayos sa atin ngayon? Itinataas ba natin ang
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ating mga noo na may pagmamalaki? Tumatanggap ba tayo ng mga pagkilala at naiisip natin kung
gaano tayo kadakila? Ang Dios ba ay nagkakaloob ng kakayahang mag-isip? Sa gayon ba’y
pinaniniwalan natin na mas magaling pa tayo at magkaroon ng mas mataas na katayuan?  Ang Dios ba
ay nagkakaloob ng kasanayan?  Nabibilad ba tayo sa ating sariling kaluwalhatian? Sino ang nagpa-iba
sa atin? Kaninong kamay nanggaling ang iyong tagumpay, ang iyong kakayahan, at ang iyong
katalinuhan? Naniniwala ka ba sa probidensya ng Dios? Samakatuwid, dapat mong kamuhian ang
pagmamataas at pagka-palalo at magpakumbaba. 

At pagkatapos ay mayroong matinding pagpapala. Yamang mayroong matinding kaaway –
pagkakataon; isang matinding babala – laban sa pagmamataas; mayroon din matinding pagpapala. At
ang pagpapalang ito ang katatagan ng kaluluwa. Sa probidensya ng Dios mayroon tayong pagtitiis at
pagpapasalamat at pagtitiwala. Ang buhay para sa mga taong nagsasabing ang probidensya ay
hanggang salita lang, at silang hindi ito nalalaman, ay makikita sa kanila ang pagkainip, kawalang-
utang na loob, at kawalan ng pananalig. Subalit ang maniwala sa probidensya ay nangangahulugang
magiging matiyaga ka sa kasawian. Ikaw ay magiging mapagpasalamat sa kasaganaan. Ikaw ay
magkaroon ng katatagan, kaaliwan. 

At gayonman, ang probidensya ng Dios ay natatalakbungan ng pagiging lihim. Sa Mga Awit 77: “Ang
daan mo'y nasa dagat, at ang mga landas mo'y nasa malalawak na tubig, at ang bakas mo'y hindi
nakilala.” Kaya madalas ito ay nakikita sa mga banal na nauna na sa atin, kay Jose at kay Jacob
(noong si Jose ay ipagbili ng kanyang mga kapatid bilang isang alipin sa Ehipto; at kay Jacob noong
matanggap niya ang salitang ang anak niyang si Simeon ay nakulong sa Ehipto). Wala sa kanila ang
nakakita, sa mga tagpong iyun, na ang Dios ay gumagawa sa lahat ng mga bagay sa kanilang
kabutihan. Tulad sa iba pang mga banal sa Lumang Tipan – Moises, David, Job. At maging para sa
atin. Sa panahong ang ating tinatahak ay patungo sa malalim na kalungkutan at pagkabahala, at
kasakitan ating itinatanong: Bakit ginagawa ito ng Dios?  Kinokontrol ba ng Dios ang lahat ng bagay
para sa aking kabutihan?  Kung gayon, bakit may mga biglaan, nakapanghihilakbot , at makawasak-
pusong mga pangyayari?  Kapag pinupuno ng Dios ang ating saro ng kalungkutan, tinatanong natin:
Bakit ang pagkapanganak ay may mga depekto? Bakit nawalan ng trabaho? Bakit suwail ang anak na
lalaki o anak na babae? Bakit ang dagdag-bayad sa kapitbahay na bumili ng bangka, at pagkaltas sa
iyong bayad at mayroon kang limang anak sa paaralang pang-kristiyano? Bakit sa wheelchair? Bakit
may karumal-dumal na pang-aabusong seksuwal? Nagmamalasakit ba ang Dios? Mayroon bang
karunungan sa Kataas-taasan? 

Ang lihim na probidensya ng Dios ay nangangahulugang ang lahat ng mga gawa ng Dios, ngayon, sa
buhay na ito, ay hindi natin maaarok. Ibig sabihin nito na ang Dios ang nangangasiwa sa Kanyang
probidesnya dahil sa Kanyang karunungan at hindi ng sa atin. “Ang Aking kaparaanan ay hindi tulad sa
inyong kaparaanan,” sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang probidensya ng Dios, una sa lahat, ay
lihim, na mauunawaan mo lamang ay sa pamamagitan ng pananampalataya. “Sumasampalataya ako
sa Dios Ama.” Ang pananampalataya ay ang sangkap ng mga bagay na inaasahan, ang patunay ng
mga bagay na hindi nakikita (Heb. 11:1). Ang pananampalataya ay isang tiyak na karunungan at isang
tiyak na pagtitiwala. Kung wala ang susi ng pananampalataya, ang probidensya ay nakasara, upang
ikaw ay malito at hindi mo magawang maunawaan o masagot anumang sa mga tanong na yaon.
Ngunit dahil sa pananampalataya, ang kamangha-manghang kaloob ng Dios, naniniwala tayo sa Dios.
Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya kaya natin nalalaman ang lahat ng mga bagay ay
pinangangasiwaan ng Dios para sa ating pangwalang hanggang kabutihan.

Subalit mayroon pa. Ang lihim ng probidensya ay naunawaan sa pananampalataya sa oras na
matutuhan mo ang tugma at kadahilanan sa likod ng probidensya. Anong dakilang kabutihan ang
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probidensya ng Dios na naglalayon sa atin? Ano ito na ninanais ng Dios sa lahat ng Kanyang
kapasiyahan at mga gawa? Sinasabi sa atin ng Biblia na ito ang kapahayagan ng Kanyang sariling
kaluwalhatian kay Cristo Jesus. Pakinggan mo ang Efeso 1:10: “Sa pagiging katiwala sa kaganapan ng
mga panahon, upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Cristo...” “na maging katulad ng larawan ng
kaniyang Anak” (Mga Taga Roma 8:29). Ang pangwalang hanggang layunin, ang maluwalhating
layunin ng probidensya ng Dios, ay upang ang kalubusan ng Kanyang biyaya kay Cristo Jesus ay
malaman at makita sa atin. Ang layunin ng Dios ay hindi maka-mundong layunin. Ito ay hindi isang
bagay na nasa panahon. Kundi ito ay maka-langit, ito ay matayog, ito ay mayaman, ito ay kasiya-siya. 

At mayroon pa rin. Kung nais mong malaman ang misteryo ng probidensya at bakit inaakay ka ng
Panginoon sa daang nais Niya, dapat kang tumingin sa krus. Hindi mo dapat hatulan ang mga
kaparaanan ng Dios sa batayan ng anumang pangyayari sa iyong buhay, anumang kabiguan o
kalungkutan. Kundi dapat kang palaging tumingin sa krus.

Dahil sa Kanyang probidensya, inihatid ng Dios ang krus sa kasaysayan. Ang sa tiyak na payo at
paunang-kaalaman ng Dios, ang nagbigay sa Kanyang Anak para sa atin upang tayo ay maipag-
kasundo Niya sa Kanyang sarili. At mula sa paanan ng krus, kung tayo ay gayonkamahal ng Dios, hindi
ba Niya magagawa dahil sa pag-ibig na yaon ng gawain din ang lahat ng mga bagay para sa ating
kaligtasan kay Cristo? 

At, sa panghuli, ang lihim ng probidensya ng Dios ay naisaayos sa paligid ng isang layunin – at ito ay
ang Dios. Palaging pinangangasiwaan ng Dios ang ating mga buhay upang malaman natin Siya ng
lubos, upang akayin tayo sa Kanya, upang ilagay lamang ang ating pag-asa sa Kanya, upang wasakin
ang lahat ng mga huwad na pag-asa, lahat ng huwad na pinagkakatiwalaan, lahat ng mga huwad na
tinatahak, at upang magtiwala sa Dios at sa Dios lamang.

Ang manalig sa probidensya ng Dios, ay nagsasanggalang sa atin mula sa patibong ng kapaitan at
hinanakit, kung saan si Satanas ay nagnanais na tayo ay maihulog. At tayo ay inilalagay sa isang bato.
Sa Mga Awit 40: “mula sa balahong malagkit; at itinuntong niya ang aking mga paa sa isang malaking
bato” ang probidensya ng Dios.

Ang probidensya ay patungkol sa iyo. Ang katotohanan ng probidensya ay ang katotohanan, tumitingin
sa pamamagitan ng krus ni Jesu Cristo, na hinahawakan ng Dios ang lahat ng mga bagay para sa akin
at sa aking kaluwalhatian. tunay ngang ikaw at ako, kapatid na lalaki, ikaw at ako, kapatid na babae,
ay nasa Kanyang mga kamay. At walang makapagpalayo sa atin mula sa Kanyang mga kamay. Kaya
magtiwala sa Kanya, manalig sa Kanya, yumukod tayo sa Kanya. At sabihing, tunay na ang biyaya at
mapagkandiling pagmamahal ay walang hanggang susunod sa akin; hanggang sa ang mga araw ng
aking buhay ay matapos, ng lahat kailanman ang aking tahanan,  O Jehovah, sa Iyong banal na
tahanan ay kasama Mo.   

---------------------------------------------

Tayo’y manalangin.

Ama, dalisayin mo ang Salita ng Dios sa aming mga puso sa araw na ito at ipagkaloob mo sa amin ang
kapayapaan at ang katiyakan na kami ay nasa Inyo pong kamay para sa kabutihan. Sa pangalan ni
Jesus, Amen.


