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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Isaias 40:15-17

“Tinitimbang ni Jehovah ang Mga Bansa”

ni Rev Wilbur G Bruinsma

Sa tatlong talatang pag-aaralan natin ngayon mula sa Isaias 40 pinaghahambing ng propeta si Jehovah
sa tao.  Mababasa natin sa mga talatang 15-17, “Masdan mo, ang mga bansa ay parang isang patak ng
tubig sa timba, itinuturing na parang alabok sa timbangan; masdan mo, kanyang itinataas ang mga pulo
na parang pinong alabok.  Ang Lebanon ay hindi sapat upang maging panggatong, ni ang mga hayop
niyon ay sapat na handog na sinusunog.  Lahat ng mga bansa ay parang walang anuman sa harap niya;
kanyang itinuring ang mga ito na mas kulang pa sa wala at walang laman.”  Ito ay ganito kadirekta kaysa
pahiwatig na paghahambing sa pagitan ng Dios at ng tao na nagpapahigit sa mga talatang ito ng Isaias
40 mula sa lahat.  Sabihin mo na ang gusto mo, napakataas ng akala ng tao sa kanyang sarili.
Ipinagyayabang niya ang tungkol sa malalaki niyang nagawa at kanyang mga kakayahan upang gawin ang
mga nais niya.  Iniisip ng tao na siya ay dakila.  Kaya, inilalagay ni Isaias ang tao sa tabi ng Dios at ngayon
ay gumagawa ng paghahambing sa pagitan nila.  Nais nating suriin ang paghahambing na iyan ngayon.
Pinagtabi sila sa isa’t-isa, ang tao ba ay tunay na napakadakila kung ihahambing sa Dios?

I. Kinilala

Bago ang paghahambing sa pagitan ng Dios at ng tao kailangan natin silang kilalanin.  Alam na natin kung
sino sila, syempre, ngunit si Isaias ay nagbigay sa bayan ng Dios ng ilang mahahalagang katotohanan
kapwa tungkol sa Dios at sa tao.  Gayunman, ang tuon ng ating pansin, ay dapat sa Dios at kung sino
Siya.  Ito, sa kabila ng lahat, ang magbibigay sa mga mananampalataya ng dakilang kaaliwan sa huli.  Sabi
sa atin sa dulo ng talatang tatlo, “Masdan mo, kanyang (Dios) itinataas ang mga pulo na parang pinong
alabok.”  Ang katagang “mga pulo” dito ay hindi dapat tawagin ang ating pansin sa mga isla ng mga dagat
maging ng mga baybayin ng mga dagat.  Walang dudang ipinaaalala sa mga Israelita ang Malaking Dagat,
ang Dagat Mediterano at ang malawak nitong baybayin, kung saan marami sa sarili nitong mga barko ang
naglayag at bumalik.  Ikaw at ako ay may higit na pangkalahatang kaisipan sa maraming iba’t ibang mga
baybayin na nakapaligid sa mga kontinente at mga isla sa ating globo.  Ito ay tila hinahawakan ang mga
kontinente mula sa dagat sa pamamagitan ng kanilang mga baybayin.  At tunay nga na ito ay totoo sa
ilang katuturan.

Ipinapaliwanag ni Isaias sa atin sa isang napakagandang paraan kung ano ang ginagawa ng Dios sa mga
baybaying ito.  “Kanyang itinataas.”  Kaagad na pumapasok sa isipan ang isang napakalaking nilalang na
kayang yumuko at itaas ang mga baybayin, hindi, ang mga kontinente nitong lupa at ang mga isla nito,
at hawak sila sa kanyang kamay.  Kung matatandaan mo, naunang sinabi ni Isaias, sa talatang 12, ang
paghawak ng mga tubig ng lupa sa palad ng kanyang kamay.  Dito ay binibigyan tayo ng larawan nitong
dakilang Nilikha, nitong malaking Dios, na hinahawakan ang natitirahang bahagi ng lupa sa Kanyang
kamay at minamasdan sila habang pumapalo ang mga alon sa kanilang mga dalampasigan.  Ipinaaalala
ang isang espiritual na (himno?):  “Nasa kamay Niya ang buong mundo.”  Ngayon, alam natin na ito ay
hindi literal na totoo.  Kundi may kahanga-hangang katotohanan na ipinakikita sa atin dito.  
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Ang katotohanang iyon ay sa kaloob na pag-iingat ng Dios sa Kanyang nilalang.  Inaalalayan Niya sila at
pinangangalagaan, na parang nasa kamay Niya, ang lupa at ang mga dagat.  Sila ay nagpapatuloy na
manatili dahil lamang sa inaalalayan sila ng Dios, wika nga.  Kung aalisin sandali ng Dios ang Kanyang
makapangyarihang kamay, ang lahat sa sanlibutang ito ay mapapahamak!  Ang mga batas ng kalikasan
ay nasa ilalim ng kontrol ng Dios.  Pinananatili ng Dios ang tuyong lupa, ang mga isla, ang natitirahang
bahagi ng lupa, mula sa pagbagsak nito pabalik sa kalaliman ng dagat.  Sinasabi ni Pedro ang
katotohanang ito kaugnay sa pagkawasak ng lupa sa pamamagitan ng Baha.  Mababasa natin sa II Pedro
3:5, “…na sa pamamagitan ng salita ng Dios ay nagkaroon ng langit nang unang panahon at inanyuan ang
lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng tubig.”  Kaya, ang larawang ipinapakita dito ay hindi pinulot ng
Dios ang mga dalampasigan at mausisa silang tiningnan, at pagkatapos ay ibinabang muli.  Ang kaisipan
ay kinuha ng Dios, hinawakan Niya, ang lupa at lahat nitong nilalang sa Kanyang kamay upang alalayan
at pangalagaan ang lupa at ang mga naninirahan dito.

Ngayon, mula sa pananaw ng tao iyan ay isang tagumpay!  Tagumpay na higit pa sa kakayahan ng tao,
iyan ay tiyak!  Ngunit idinagdag ni Isaias na kaya ng Dios na itaas ang mga pulo na parang pinong alabok!
Ang napakaliit na bagay na tinutukoy dito ay isang butil ng alabok.  Itinataas ng Dios ang lupa na parang
hinahawakan Niya sa pagitan ng Kanyang hinlalaki at hintuturo ang isang maliit na butil ng alabok.  Sa
madaling salita, para kunin ng Dios ang mga isla ay hindi talaga isang malaking tagumpay sa Kanya!  Ito
ay kasing-dali para sa atin na hawakan ang isang napakaliit na bagay sa ating kamay.  Sabi ni Pedro na
ang Dios sa pamamagitan ng salita ng Kanyang bibig ay inaalalayan at pinangangalagaan itong mga
nilalang.  Alam natin kung gaano kadali ang magsalita.  Subalit ang ating mga salita ay walang bisa.  Hindi
ganito sa Dios.  Ang Kanyang salita ay naging nagkakaroon ng resulta.  Itinataas Niya ang mga pulo na
parang pinong alabok!

Ang simpleng pahayag na ito ay nagtatatag ng katotohanan na ang Dios ay Dios.  Walang sinumang tao
ang umaalalay at nangangalaga sa mga nilalang.  Ang Dios ang gumagawa niyon.  Kung ito ang
kalagayan, kung gayon dapat Siyang sambahin bilang Dios.  Kaya pumunta si Isaias sa paksang iyan sa
talatang 16.  Mababasa natin, “Ang Lebanon ay hindi sapat upang maging panggatong, ni ang mga hayop
niyon ay sapat na handog na sinusunog.”  Ang pagsamba kay Jehovah sa Lumang Tipan ay ginagawa sa
pamamagitan ng paghahandog.  Itinuro ito ng Dios sa Kanyang bayan mula pa nang nahulog ang tao sa
kasalanan.  Ang bayan ng Israel ay pupunta sa templo upang magdala ng tupa o ng kambing o guya o
bato-bato.  Ang mga ito ay iniaalay bilang handog.  Maraming kahoy din ang kailangan na panggatong
upang maialay ang mga handog na ito.  Kapwa ang kahoy na panggatong at ang mga hayop ng mga
handog na ito ang binabanggit ni Isaias sa talatang 16.  Ang puntong ginagawa ni Isaias ay napakadakila
ng Dios, lubos na makapangyarihan, labis na nakahihigit na Dios na ang lahat ng mga puno ng Lebanon
ay di kayang magtustos ng sapat na kahoy upang ipanghandog sa Dios.  Napakadakila ng Dios, lubos
Siyang kagila-gilalas sa Kanyang kamahalan, na ang lahat ng mga hayop na matatagpuan sa kagubatan
ay hindi sapat upang ialay na mga handog sa Kanya.  

Kapansin-pansin na si Isaias ay nagsasalita tungkol sa Lebanon.  Ang Lebanon, sa panahon ng mga hari
ng Israel, ay isang kahanga-hanga at malaking kagubatan na umaabot ng daan-daang milya at tumutubo
sa matataas na tabing-bundok.  Ito ay nasa hilaga ng Canaan, matatagpuan sa mga pag-aari ng mga
taga-Zidonia o mga taga-Phoenicia.  Ang Lebanon ay kilala nang panahong iyon sa mamahalin at
mahahalaga nitong puno ng sedro at sipres, at sa mga kahoy na nagagawa nila.  Nang itayo ni Solomon
ang templo sa Jerusalem, si Hiram na hari ng Tiro ay tumulong sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga
puno ng sedro mula sa Lebanon.  Karamihan sa mga kasangkapan, mga dingding, at mga sahig ng templo
ay yari sa kahoy na sedro mula sa Lebanon.  Sinasabi ni Isaias ang malaking kagubatan ng Lebanon na
may mahahalagang mga kahoy.  Ang sedrong kahoy ng Lebanon, sabi ni Isaias, ay hindi sapat ang halaga
o sapat ang dami upang maging wastong alay kay Jehovah – napakadakila at maluwalhati Niya bilang
Dios.
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Ni sapat ang mga hayop sa kagubatan upang ihandog sa Dios bilang wastong paraan ng pagsamba,
napakadakila Niya.  Naalala natin ang bilang ng mga hayop na inihandog ni Solomon sa Dios sa
pagtatalaga ng templo sa Jerusalem.  Mababasa natin sa I Hari 8:5 na ang mga tupa at mga baka ay “di
matuturingan o mabibilang man.”  Ngayon sinasabi ni Isaias sa bayan ng Dios:  ang Lebanon ay hindi
sapat upang maging panggatong, ni ang mga hayop niyon ay sapat na handog na sinusunog –
napakadakila, lubos na kahanga-hanga, labis na nakahihigit ang Dios sa buo Niyang kaluwalhatian!

Na gayon ang Dios – ang Isa na umaalalay sa lahat ng mga bagay at ang Isa na lubos na
kamangha-mangha na hindi tayo makapaghahandog ng sapat na papuri sa ating pagsamba sa Kanyang
pangalan.

Ang Dios na ito ay ilalagay natin sa isang panig ng timbangan upang maihambing sa tao.  Sa isang panig
ng timbangan ilalagay natin ang mga bansa.  Sa paghahambing sa Dios at sa tao, kukunin natin ang tao
hindi bilang indibiduwal kundi bilang isang bansa.  Bansa na binubuo ng kalipunan ng lahat ng mga
indibiduwal na bumubuo nito.  Ang isang bansa ay kasing-kapangyarihan lamang ng kanyang
mamamayan, syempre.  Kung ang mamamayan ng isang bansa sa karamihang bahagi ay walang alam,
mapamahiin, at masama, ang kapangyarihan ng bansang iyon ay labis na nababawasan.  Kung ang
mamamayan ay edukado, na may malaking kaunawaan tungkol sa sanlibutang ating tinatahanan at ang
mga batas na namamahala sa mga nilalang, ang bansa ay makapangyarihan at mangunguna sa mas
maliliit na bansa.  Tototo rin na kapag ang bawat tao ay mag-isang tumatayo, na walang ibang kasama,
hindi niya maaabot ang kanyang mga ninanasa.  Kailangan niya ng iba.  Kailangan niyang patalasin ang
kanyang kaisipan at mga eskperimento laban sa iniisip ng iba.

Kung gagamitin natin ang sarili nating bansa bilang halimbawa, ang pagtutulungan ng mga lalaki at mga
babaeng may kaalaman ay nagbunga ng isang makapangyarihang bansa.  Tingnan mo kung ano ang ating
naisagawa sa paraan ng teknolohiya, medisina, makina sa pakikipaglaban, kaginhawahan at karangyaan.
Tingnan mo kung paano naging makapangyarihan at nagsasarili ang ating bansa.  

Kaya, nang magsalita si Isaias dito sa mga talatang 15 at 17 tungkol sa mga bansa, siya ay lumalampas
pa sa kaalaman at malawak na kabatiran ng indibiduwal na tao.  Pinagsasama-sama niya ang mga
magagaling na kaisipan ng mga tao, at inihahambing niya ang Dios sa buong mga bansa ng sanlibutan,
malaki at maliit.

Ngunit higit pa.  Sa talatang 17 binubuo ni Isaias ang lahat ng mga bansang ito ng sanlibutan bilang isa.
Ito ay tila sinasabi niya sa mga mananampalataya sa Israel, “Huwag nating sama-samang ilagay lamang
ang isang indibiduwal o ilang malalaking indibiduwal sa timbangan na iyan.  Ilagay natin ang mga bansa
ng sama-sama sa timbangan.  Hindi, huwag nating ilagay lamang ng sama-sama ang mga bansa sa
timbangang iyan bilang indibiduwal na mga bansa.  Buuin na natin sila, kung kaya’t ang lahat ng mga
bansa dito sa sanlibutan, ipinagagamit ang kanilang kapangyarihan ng sama-sama, ay maihambing sa
Dios.”

Balang-araw iyan ay magiging totoo, mauunawaan mo.  Lalong higit ang ating sanlibutan ay aasahan ang
emperyo ng isang-mundo, kapag ang lahat ng mga bansa dito sa sanlibutan ay ipagagamit ang kanilang
kapangyarihan at kayamanan sa isang-mundong pamahalaan.  Ito ay magiging kaharian ng tao.  Ito ay
mangyayari kapag naabot na ng tao ang rurok ng kanyang kapangyarihan at natupad ang lahat ng
ninanasa ng kanyang puso.  Sabi ni Isaias; “Sige – buuin mo silang lahat bilang isa.  Ilalagay natin ang
Dios sa isang panig ng timbangan at lahat ng mga bansa kasama ang lahat nilang kaalaman, kayamanan,
at kapangyarihan sa kabila.  At titimbangin natin sila isa laban sa isa upang makita kung alin ang
makapangyarihan.  Sino ang mas dakila:  Dios o tao?”
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II. Tinimbang

Mababasa natin sa talatang 15, “Masdan mo, ang mga bansa ay parang isang patak ng tubig sa timba,
itinuturing na parang alabok sa timbangan.”  Muli, mababasa natin sa talatang 17, “Lahat ng mga bansa
ay parang walang anuman sa harap niya; kanyang itinuring ang mga ito na mas kulang pa sa wala at
walang laman.”

Upang maunawaan ang paghahambing na ginagawa rito sa mga talatang ito kailangan nating malaman
kung ano ang isang timbangan.  Ito ay isang panimbang na ginagamit upang timbangin ang halaga ng
isang bagay.  Ang isang timbangan ay yari sa manipis na kabilya na may bandehadong patas ang bigat
sa magkabilang dulo.  Ang eksaktong gitna ng kabilyang ito ay nakalagay sa dulo ng isang kalso na
umaalalay sa kabilya.  Ang timbangang ito ay magagamit sa iba’t ibang bagay.  Ngunit ang isang
ipinahihiwatig sa ating teksto ay upang timbangin ang halaga ng pera.  Sa isang panig na timbangan ay
ilalagay natin ang sabihin nating, bigat ng isang libra.  Kapag ginawa natin, ang panig na may pabigat ay
bababa at ang panig na walang laman ay tataas.  Ngunit sisimulan nating lagyan ng gintong barya ang
katapat na bandehado.  Hindi mababago ng isang barya ang timbangan.  Hindi rin ng dalawa.  Patuloy
tayong maglalagay ng mga gintong barya sa timbangan hanggang angatin nito ang isang librang bigat sa
kabilang panig.  Kapag sa wakas ay nailagay na natin ang tamang dami ng ginto sa timbangan, kung
kaya’t ang dalawang bandehado ay pantay at patas na ang taas, masasabi natin na mayroon na tayong
isang librang ginto.  Ang halaga ng pera ay inilalagay doon sa isang libra ng ginto, kaya masasabi nating
ito ay labis ang halaga sa bigat.  Iyan kung gayon ang timbangan.  

Ang timbangang ito ay ginamit ni Isaias upang ihambing ang halaga ng tao katapat ng Dios.  Ang Dios ang
bigat na inilagay sa isang panig ng timbangan.  Nang ilagay Siya sa bandehado sa isang panig ng
timbangan, malinaw na ang isang bandehado ay tumaas.  Napakabigat ng Dios sa karangalan at
kaluwalhatian kaya nakapagtatakang nakaya ng timbangan ang Kanyang bigat!  Ngayon kukunin natin ang
tao at ilalagay siya sa kabilang panig ng timbangan.  Gaano karaming tao ang kailangan upang tumimbang
katulad ng sa Dios?  Gaano karaming tao ang kailangan upang mahigitan ang timbang ng Dios?  Ito ang
pagsubok.  Tinimbang ng Dios ang tao sa timbangan upang makita kung ano ang kanyang halaga kung
ihahambing sa Kanya.

Ano sa palagay mo ang halaga ng tao kung ihahambing sa Dios?  Ang pagsubok dito ay hindi upang
sabihin na ikaw at ako bilang bayan ng Dios ay walang anumang halaga.  Tayo ay mga anak ng Dios.
Minamahal Niya tayo at pinahahalagahan.  Siya ay bumaba sa atin at sa pamamagitan ng krus ni Jesu
Cristo ay kinupkop tayo sa Kanyang pamilya at sambahayan.  Tayo ay sa Kanya!  Mula sa pananaw na iyan
tayo ay mamahalin, mahalaga sa Kanyang paningin.  Subalit ang paghahambing na ginagawa rito ay sa
pagitan ng kapangyarihan, karangalan, at kaluwalhatian ng tao kung ihahambing sa Dios.

Kaya, ano kung gayon ang resulta ng pagtitimbang na ito?  Ito:  ang mga bansa ay parang isang patak
ng tubig sa timba, itinuturing na parang alabok sa timbangan.  Lahat ng mga pinakamakapangyarihan
ngayon, ang mga pinakamalalaking bansa sa lupa, ay wala kundi isang patak ng tubig sa timba kung
ihahambing sa Dios sa lakas at kaluwalhatian.  Isang patak sa timba.  Napaka walang halaga ng mga
bansa.  Hindi lamang ang mga indibiduwal na bumubuo sa walang halagang bansang iyon, kundi lahat ng
mga indibiduwal na pinagsama-sama bilang isang buo ay walang halaga.  Sila ay tulad ng isang maliit o
pinong alabok sa timbangan.  Isang manipis, hindi makikita sa kaliitan na alabok sa bandehado ng tao sa
timbangan kung ihahambing sa Dios sa kabila.  Ang alabok na ito ay hindi man lang makakaapekto sa
timbangan.  Hindi nito mapapagalaw kahit kaunti.  Ito ay tila walang anuman na naroon.  Tunay nga, ito
ay tila walang anuman na naroon!  Mababasa natin sa talatang 17, “Lahat ng mga bansa ay parang walang
anuman – hindi, mas kulang pa sa wala! – sila ay walang laman.”  Iyan ay, sila ay higit pa sa walang
laman kung ihahambing sa Dios!  Hindi man lang maihambing ang tao.  Ilagay mo ang pinakadakila sa
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lahat ng mga tao sa panig ng tao sa timbangan – walang mangyayari.  Ilagay mo ang
pinakamakapangyarihan at maluwalhating bansa sa lupa sa timbangan – walang paggalaw.  Isa-isa mong
ilagay ang lahat ng mga bansa sa timbangan.  Hindi man lang nagpakita ng mahinang pag-uga ang
timbangan! Kaya kunin mo ang lahat ng mga bansa bilang isang buo – isang malaki at maluwalhating
kaharian ng tao – ang tao sa buo niyang lakas at kapangyarihan at kaluwalhatian.  Ang kabilya na
tumitimbang sa Dios at sa tao ay hindi man lang bumigat.  Bakit?  Dahil ang tao sa kanyang kadakilaan
ay wala, mas kulang pa sa wala, kung ihahambing sa Dios.

Ako at ang aking pamilya ay nabuhay sa kabila ng malakas na unos nang maglingkod ako bilang misyonero
sa isla ng Jamaica.  Nang ipadala ng Dios ang hangin ng malakas na unos na iyon na may bugsong aabot
sa 200 milya bawat oras, ang isla ay nawasak.  Walang magawa naming minasdan habang
ginugutay-gutay ng hangin ang malalaking bahagi ng aming bubong at tinangay ang mga ito sa ibabaw
ng burol na katabi ng aming bahay.  Minasdan namin habang isa-isang winawasak ang mga puno mula
sa ugat sa aming bakuran at itinutumba.  Ang mga linya ng kuryente ay humahagis, ang mga bahay ay
winawasak, at maraming bahagi ng isla ay binabaha.  Lahat ng iyon ay nangyari sa pamamagitan ng
kamay ng  Dios, na itinataas ang mga pulo na parang pinong alabok.

Mahal na tagapakinig, kung ipinadala ng lahat ng mga bansa sa lupa ang pinakamalakas nilang sundalo
sa isla ng Jamaica upang pigilin ang kamay ng Dios, nilipol sana sila ng Dios! Kung ang mga bansa sa lupa
sa pagkakaisa ay ipinadala ang mga lalaki na may matataas na disenyo ng kagamitan upang pigilan ang
kamay ng Dios, lumakad sana Siya sa ibabaw nila.  At ginawa sana Niya ito na parang isang pinong alabok!
Lahat ng mga bansa ay mas kulang pa sa wala at walang laman sa harap ng kanyang lakas, sa harap ng
kanyang walang wakas na kaluwalhatian, ng tanging Dios ng langit at lupa, na dapat paglingkuran! 

III. Kawalang-laman

Tiyak na masasabi natin habang pinag-aaralan natin ang katotohanan ng mga talatang ito:  Napakadakila
ng Dios!  Ngunit ang mga salitang ito ay upang maging kaaliwan sa bayan ng Dios sa Juda na mga saksi
ng kahatulan ng Dios sa bansang ito.  Paano nagsilbing kaaliwan ang mga salitang ito sa mga hinamak
alang-alang sa Dios at sa Kanyang kaharian?  Paano ito magsisilbing pampalakas sa mga makakakita sa
kanilang mga kaibigan at kababayan na pinapatay sa pamamagitan ng dulo ng tabak?  Paano nito sila
maaalalayan sa kanilang mahabang paglalakbay sa isang dayuhang kaharian maraming milya ang layo
upang mabihag doon?  Ang mas malala:  Paano ito makapagbibigay kaaliwan kung nakita nilang tila ito
ang dahilan ng pagkawasak ng kaharian ng Dios, na magpapaging-imposible upang ipanganak ang Cristo?

Tingnan ang Dios, mananampalataya!  Walang nangyayari hiwalay sa Kanyang kalooban at mabuting
kaluguran.  Ngayon din, nakikita natin ang nangyayari sa mga bansa ng sanlibutang ito.  Ang nakikita natin
ay kasing-lungkot ng nakita rin ng mga banal ng Dios sa Israel.  Ang mga pangyayaring nakapaligid sa atin
ay tiyak na hindi umaayon, tila baga, para sa iglesia at sa layunin ng kaharian ni Cristo.  Ang ating mundo,
ang ating lipunan, ang mga bansa ng sanlibutang ito, ay lalong sumasama.  Tayo ay nabubuhay sa huling
mga araw.  Nakikita pa nga natin ang pag-unlad sa paligid natin tungo sa isang-mundong emperyo ng tao.
Subalit isipin kung sino ang ating Dios:  hawak Niya ang mga bansa sa Kanyang kamay.
Pinangangasiwaan Niya sila sa paraang pinipili Niya.  Lahat ng mga pangyayaring nagaganap sa Israel ay
ginagamit ng Dios para sa isang bahagi:  ang kapanganakan ni Cristo.  Para sa atin ay ang ikalawang
pagbabalik ni Cristo at ang pagtatatag ng kaharian ng langit.  Kailangan lang nating yumukod sa harap
ng buhay na Dios at unawain kung gaano Siya kadakila.  Kung Siya ay para sa atin, walang anumang laban
sa atin.  Lahat ng mga bansa ay walang anuman, walang laman, sa harap ng dakilang kapangyarihan,
karangalan, at kaluwalhatian ng ating Dios!  Magpahingalay sa Kanya sa pananampalatayang tulad ng sa
isang bata.  Pinapatnubayan Niya ang lahat ng mga bagay para sa ikaliligtas ng Kanyang bayan.  O
Panginoon, napakadakila Mo!


