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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Isaias 40:25-26

“Ang Malakas At Banal”

ni Rev. Wilbur G. Bruinsma

Ang dalawang talatang susuriin natin sa pagsasahimpapawid ngayon ang magtatapos sa ating pag-aaral
ng Isaias 40.  Sa Isaias 40:25, 26 mababasa natin, “Kanino nga ninyo ako itutulad, upang makatulad niya
ako? sabi ng Banal.  Itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas, at tingnan ninyo kung sinong lumikha
ng mga ito? Siya na naglalabas ng kanilang hukbo ayon sa bilang; tinatawag niya sila ayon sa pangalan;
sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan, at dahil sa siya'y malakas sa kapangyarihan
ay walang nagkukulang.”  Ito ay hindi itinuturo sa atin ni Isaias ang lahat na maaaring malaman tungkol
sa Dios sa kapitulong ito, ngunit ang dalawang talatang ito ay may mahalagang maidaragdag tungkol sa
Dios na ating pinaglilingkuran.  Sa ating teksto ngayon si Isaias ay gumagawa ng isang huling
paghahalintulad sa pagitan ng Dios at ng tao.  Itinatanong niya ang parehong katanungan sa talatang 25
na itinanong niya sa talatang 18:  “Kanino nga ninyo ako itutulad, upang makatulad niya ako?”  Ngunit
may isang mahalagang katangian na idinagdag sa talatang ito na hindi matatagpuan sa talatang 18:
Itinatanong ng Dios ang mga tanong na ito bilang Isang Banal.  Sa madaling salita, itong huling
paghahambing sa pagitan ng Dios at ng tao ay tungkol sa kabanalan ng Dios na taliwas sa pagiging
makasalanan ng tao.  Pagkatapos, nagsalita si Isaias tungkol sa kalakasan ng Dios:  isa pa sa Kanyang
mga katangian, ang Kanyang kapangyarihan o lubos na kapangyarihan.  Ito, kung gayon ang nasa harap
natin sa araw na ito.

I. Walang Katulad na Kabanalan

Inilalagay ng Dios sa harap ng Kanyang bayan ang tanong na:  “Kanino nga ninyo Ako itutulad?”  Ang
pahiwatig na sagot ay:  walang sinuman.  Nag-iisa lang ang Dios sa Kanyang uri.  Hindi man lang Siya
maipapaliwanag.  Upang makatulad niya Ako?  Kahit ang pinakadakilang tao hindi maitatabi sa Dios.  Siya
lamang ang Lumikha ang lahat ay nilikha.  Ngunit, gaya ng ating napansin, mayroong kakaiba tungkol sa
mga tanong na ito sa talatang 25.  Itinatanong sila sa atin ng Banal.  Tinutukoy ng Dios ang Kanyang sarili
bilang Banal.  Itong pangalan ng Dios ay tumatawag sa ating pansin sa Kanyang kabanalan.  Ang kaisipan
sa likod ng mga tanong na ito, kung gayon, ay ganito:  walang katulad ang Dios sa kabanalan.  Walang
sinuman ang maihahambing sa Dios sa Kanyang kabanalan.  Ngayon, ibig sabihin niyan na kailangan
nating ihambing ang tao at Dios kung ang pag-uusapan ay itong katangian ng kabanalan.  Ang katagang
“banal” ay may ilang iba’t ibang kaisipan na nasa unahan.  Ang una sa mga ito, syempre, ay sa espiritual
na kalinisan.  Ang isang banal ay inilalarawan ng pagiging ganap at ng kabutihan.  Iyan ang una.  Sa
ikalawa, ang maging banal ay nangangahulugang ang isa ay ibinukod sa paglilingkod sa Dios.  Siya ay
ganap na nakatalaga sa paglilingkod sa Dios sa kanyang buhay, ibinukod para sa paglilingkod na iyon.
Sa kaisipang iyan ng kabanalan gagawa tayo ng paghahambing sa pagitan ng Dios at ng tao.

At magsisimula tayo sa tao.  Nasaan ang tao kung ang espiritual niyang kalagayan ang pag-uusapan?  Ano
ang sinasabi ng Biblia tungkol sa tao?  Awit 14:2-3, “Ang Panginoon ay nakadungaw mula sa langit sa mga
anak ng mga tao, upang tingnan kung may sinumang kumikilos na may talino, na hinahanap ang Dios.
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Silang lahat ay naligaw, sila ay pare-parehong naging masasama; walang sinumang gumagawa ng mabuti,
wala kahit isa.”  Isinulat ni David sa Awit 51:5, “Narito, ako'y ipinanganak sa kasamaan; at ipinaglihi ako
ng aking ina sa kasalanan.”  Inilarawan ni apostol Pablo ang nahulog na sangkatauhan sa Efeso 4:17-19
bilang mga lumalakad “sa kawalang saysay ng kanilang mga pag-iisip.   Nagdilim ang kanilang mga
pang-unawa, palibhasa'y nahiwalay sa buhay ng Dios, dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan
ng kanilang mga puso; sila'y naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sakim sa paggawa
ng bawat uri ng karumihan.”  Malinaw sa Kasulatan na ang nahulog na sangkatauhan ay malayung-malayo
sa kabanalan.  Sa kabaliktaran, ang sanlibutang di-sumasampalataya ay napakasama, espiritual na
marumi.  Ang tao ay hindi banal mula sa pananaw na ito kaya siya ay ibinukod sa paglilingkod sa Dios na
Jehovah.  Ang tao sa kanyang pagmamataas ay naglilingkod sa kanyang sarili.  Siya ay nakatalaga upang
magtatag ng isang sanlibutan na may payapang sangkatauhan hiwalay sa Dios at hiwalay sa kaligtasan
sa ating Panginoong Jesu Cristo.  Sa bawat sumusunod na henerasyon ay naroon ang walang kabuluhang
pag-asa na ang bagong henerasyon ay mas mabuti ang magagawa kaysa sa henerasyong nauna dito.
Subalit lahat ng pagtutuunang gawin ng kamay at puso ng makasalanang tao ay naglalarawan ng
kasalanan at hindi ng kabanalan.  Maging ang kahanga-hangang makataong gawain para sa sangkatauhan
na sa atin ay tila napakabuti sa panlabas ay hindi ginagawa sa kabanalan.  Ang tao ay sinungaling.  Siya
ay manloloko.  Siya ay sakim.  Siya ay mandaraya.  Siya ay walang laman at walang kabuluhan.

Kahit hindi tayo umabot hanggang dito sa ating pagtaya sa tao – bagama’t ang pagtaya sa tao hiwalay
sa Salita ng Dios ay mapanganib – tayo ay darating pa rin sa pagpapasyang ito:  ang tao ay laging
gumagawa ng mga mali.  Bilang resulta ng kasalanan sa sanlibutang ito, ang mga taong nasa matataas
na lugar maging ang nasa mabababa ay laging gumagawa ng pagkakamali at mga kamalian sa paghatol.
Ang mga tao sa ating sanlibutan ay gustong tumalon diyan.  Nang lumipas na ang malakas na bagyo na
nagpababa sa New Orleans, lahat ng uri ng sisi ay inilagay sa gobernador ng Louisiana at sa pangulo na
ang tulong ay napakabagal dumating.  Kung may mangyaring aksidente sa lugar ng trabaho o sa kalsada,
agad nagkakaroon ng pagsisiyasat upang makita kung kanino ang pagkakamali.  Bayan ng Dios, ganyan
ang tao.  Siya ay mahilig sa pagkakamali.  Lagi silang nangyayari.  Lahat ng ito ay dahil sa kasalanan.
Talaga bang ilalagay natin ang ating tiwala sa tao upang pamunuan at patakbuhin ang mga bagay ng
sanlibutang ito?  

Sabihin mo sa akin, kung susuriin natin ang kasaysayan ng sanlibutan nitong nakaraang sanlibong taon,
napuna ba natin na ito ay naging mas espiritual na malinis, na ito ay lumago sa kabanalan?  Tingnan mo
ang ating lipunan na gustong bigyang-kahulugan ang lisensya upang magkasala bilang kalayaan.  Ito ba
ay nagiging mas malinis sa moralidad?  Mas kaunti ba ang kasakiman, karahasan, pakikiapid, at
paglalasing sa lipunan natin ngayon?  Ang sanlibutan bang ito ay nagiging mas matalino sa kanyang mga
pamamaraan?  Tayo ba ay lalong higit na nagiging nakalaan sa paglilingkod sa Dios?  Ang mga tao ba sa
kasalukuyan nating sanlibutan ay kinikilala man lang ang Dios at ang Kanyang mga utos?  Sa pagbangon
ng bagong henerasyon, ang moralidad ba ay muling tumataas?  Handa na ba tayong pawalang-bisa ang
aborsyon?  Handa na ba tayong mamuhay sa katapatan sa Dios sa banal na pag-aasawa maging sa
pagiging mag-isa sa buhay?  Nagsisimula na ba tayong kilalanin ang banal na institusyon ng pag-aasawa
sa pagitan ng lalaki at ng kanyang asawa lamang?  Saan nakatayo ang tao ngayon kung kabanalan ang
pag-uusapan?

Ngunit, tama na sa tao.  Ngayon ay susuriin natin ang Banal – ang isang nananahan sa liwanag ng
kabanalan na walang tao ang makakalapit nang hindi natutupok.  Ang Dios ay ilaw at sa Kanya ay walang
kadiliman.  Nasubukan mo na bang tumitig sa araw sa isang maliwanag at di-maulap na araw?  Ito ay
nakakasilaw– labis na nakakasilaw na masakit sa mga mata.  Kapag ang araw na iyon ay lumabas sa buo
niyang kaningningan iwinawala nito ang lahat ng kadiliman.  Ito ay dalisay at nagniningning.  Gayon ang
Dios sa Kanyang kabanalan.  Kaya nga Siya ay inilarawan bilang ilaw sa Biblia.  Ang Dios ay purong
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kabutihan.  Siya ay ganap, walang pag-aalinlangan, dalisay sa kaasalan at moral.    Sa Dios ay walang
kasalanan.  Walang anino ng kasalanan na makikita sa Kanya.  Hindi Siya nagkakamali dahil Siya ay ganap.
Lubos Siyang banal sa Kanyang kabutihan at kaganapan na ang tumingin sa Kanya ay magiging imposible
nang hindi natutupok sa Kanyang kabanalan.  Ito bilang ganti ay nangangahulugang lahat ng itinakdang
gawin ng Dios ay mabuti at dalisay.  Ito ay walang pag-aalinlangang ganap.  Maaaring hindi natin laging
maunawaan ang Kanyang mga paraan, ngunit alam natin na ang mga iyon ay lubos na matalino, matuwid,
at mabuti.  Ang tanging dahilan kaya nagsisimulang magtanong ang tao sa mga paraan ng Dios ay dahil
iniisip ng tao na maaari Niyang hatulan ang Dios ayon sa sarili niyang marumi at makasalanang
pamantayan.  Lahat ng nangyayari sa sanlibutang ito ayon sa soberanong kalooban ng Dios ay mabuti,
kahit sa ating mga mata ito ay tila malupit at malamig.  Ang Dios ay banal.  

Sa kadahilanang iyan ang Dios ay nakatalaga at nakalaan rin sa paglilingkod sa Kanyang sarili bilang
pinakamataas na kabutihan.  Sa ganitong paraan ang  Dios din ay banal.  Ginagabayan ng Dios ang lahat
ng mga bagay dito sa sanlibutan upang tuparin ang Kanyang kalooban at mabuting kaluguran.  Siya ay
nasa mga langit at ginagawa ang Kanyang kagustuhan.  

Kanino natin sa gayon itutulad ang Dios?  Sa tao?  Sino ang katumbas Niya sa kabanalan?  Tao?  Hindi
man lang malapit.  Ang ating Dios ay naghahari sa Kanyang kabanalan at mas mabuting mahulog tayo sa
mga kamay nitong banal na Dios kaysa sa mga kamay ng mandarayang tao.  Walang nilalang ang
maitutulad sa banal nating Dios.  Wala ngang sinuman ang makakalapit sa Kanyang kabanalan.  Hindi
maging ang mga tinubos sa dugo ni Cristo.  Tiyak na tayo ay nilinis at pinabanal sa dugo ni Cristo.
Nakikita tayo ng Dios bilang banal kay Cristo dahil tinitingnan Niya tayo kasama ni Cristo.  Subalit alam
natin na hindi tayo banal sa ating mga sarili.  Sa katunayan, nasa atin ang lumang pagkatao na
makasalanan na ibinibigay pa rin sa mga kasalanan nitong kasalukuyang buhay.  Hindi maging ang anak
ng Dios, samakatuwid, ang maitutulad sa Dios sa Kanyang kabanalan.  Kanino nga ninyo ako itutulad,
upang makatulad niya ako? sabi ng Banal. 

II. Pinakadakilang Kapangyarihan

Ang mga tanong din na ito ay maaaring itanong patungkol sa kapangyarihan at lakas ng Dios.  Nang
tumira kami ng aking pamilya sa Jamaica, madalas kaming umuupo sa aming balkonahe na tumutunghay
sa Dagat Caribbean.  Walang mga ilaw ng lunsod.  Ang kalangitan sa gabi ay madalas na walang ulap.
At titingala kami sa kalangitan.  Ito ay kamangha-mangha!  Maaari kaming tumingin sa loob ng maraming
oras sa buwan at mga bituin na malinaw na lumilitaw sa ulap – milyun-milyon sila!  Ang iba ay maliwanag,
ang iba ay mas malamlam.  Laging naroon sa kanilang partikular na mga lugar.  Wow!  Isang pagpapakita
ng kapangyarihan at kaluwalhatian!  Ang lugar ng tao dito sa daigdig, ay napakaliit.  Kapag tumingin ang
mananampalataya sa mga langit hindi niya maiwasang pagnilayan ang kadakilaan at kapangyarihan ng
Dios.  Kapag ang di-mananampalatayang naglilingkod sa nilikha sa halip na sa Lumikha ay tumingin sa
mga langit sa huli ay nahuhulog siya sa kasalanan ng pagsamba sa hukbo ng kalangitan.  Ang bayan ng
Israel ay nahulog din sa kasalanang ito.  Nagsimula silang sambahin ang hukbo ng kalangitan.
Napakahangal, maaari nating sabihin!  Bakit nila gagawin iyon?  Ngunit ang kasalanang ito ay hindi
malayo.  Ang maningning na hukbo ng kalangitan, ang araw, buwan, at mga planeta, ay
makapangyarihang patunay ng kapangyarihan at lakas ng Dios.  Kapag itinangging kilalanin ng tao ang
kapangyarihan at lakas ng Dios sa makalangit na mga tanglaw, kung gayon ay sinisimulan niyang isipin
na ang kapangyarihang ito at lakas ay matatagpuan sa mga nilikhang iyon mismo.  Kaya ang tao ay
sumasamba sa kanila.  

Malinaw na inilalahad ni Isaias sa atin ang katotohanang makikita sa maningning na hukbo ng kalangitan
sa talatang 26, “Itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas, at tingnan ninyo kung sinong lumikha ng mga
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ito? Siya na naglalabas ng kanilang hukbo ayon sa bilang; tinatawag niya sila ayon sa pangalan; sa
pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan, at dahil sa siya'y malakas sa kapangyarihan ay
walang nagkukulang.”  Ang pangunahing katotohanan na sinasabi rito ni Isaias ay ito:  nilikha ng Dios ang
lahat ng mga bagay na ito!  Pilit tayong ibinabalik ni Isaias sa Genesis 1 at sa paglikha nitong sanlibutan.
Sa ikaapat na araw ng paglikha nilikha ng Dios ang araw, buwan, at mga bituin, iyan ay sinasabing, nilikha
ng Dios ang lahat ng nakikita natin sa kalawakan.  Nilikha sila ng Dios.  Ibig sabihin niyan, tinawag ng Dios
ang nakikita natin sa kalawakan mula sa wala.  “Sapagkat siya'y nagsalita at iyon ay naganap, siya'y
nag-utos, at iyon ay tumayong matatag.”  Iyon lamang ang Kanyang ginawa.  Nagsalita Siya ng salita ng
paglikha at ang milyun-milyong galaksi, bawat isa ay naglalaman ng milyun-milyong bituin,  tumayong
matatag sa Kanyang utos.  Tinawag ng pansin ni Isaias ang paglikha ng malawak na kalawakan na ating
ikinamamangha.  Maitutulad ba ang tao sa Dios na ito?  Ang mga tao ay nagsisimula pa lamang suriin ang
kalawakan – ibig kong sabihin, kinakayod pa lamang ang ibabaw ng kalawakang iyon na napakalapit sa
atin – at ipinagyayabang ang kanyang malalaking nagawa sa lugar na ito.  Isipin ang Dios.  Nagsalita Siya
at iyon ay naganap.  Ang malawak, halos walang hangganang kalawakan ay “biglang” lumitaw kasama
ang lahat sa kanyang lugar.

Ngunit gayunman hahayaan natin si Isaias na ilarawan ito para sa atin:  Ang Dios, sabi niya, ay naglalabas
ng kanilang hukbo ayon sa bilang; tinatawag niya sila ayon sa pangalan.  Anong gandang larawan ang
iginuguhit niya para sa atin!  Iyan ay isang malaking pangkat.  Iyan ang ibig sabihin dito ng salitang
“hukbo.”  Ito ay tumutukoy sa isang malaking pangkat.  Malayo nawa ito sa katotohanan na ang
makalangit na mga tanglaw ay mga dios mismo na dapat paglingkuran.  Sa halip, sila ay mga nilikha ng
mga kamay ng Dios.  Hindi lamang sila nilikha ng Dios kundi Siya ang nakatalaga sa hukbong ito
araw-araw.  Inilalabas Niya sila bawat araw at inilalagay sila sa hanay.  Kapag dumating ang araw, ang
araw ay inilalabas upang isagawa ang tungkulin nito sa harap ng Dios.  Sa gabi ang araw ay itinatabi at
ang buwan at mga bituin ay inilalabas upang magsilbi sa kanilang gamit sa hukbo ng Dios.

Ngayon, alam natin na hindi ganito sa paraang maka-siyensya.  Kundi iginuguhit lamang ni Isaias ang
larawan ng kapangyarihan ng Dios sa mga ilaw ng kalangitan.  Sila ang Kanyang hukbo na tumatayo sa
Kanyang utos.  Hindi lamang inilalabas ng Dios ang hukbong ito kundi inilalabas Niya sila ayon sa bilang.
Binibilang Niya sila isa-isa at inilalagay ang bawat isa sa kanila sa kani-kanilang lugar upang magsilbi sa
partikular nilang gamit sa kalawakan.  Ang bawat isa ay naghahayag ng gawa at kaluwalhatian ng Dios.
At, sabi ni Isaias, tinatawag sila ng Dios ayon sa pangalan.  Ang mga astrologo sa kanilang pag-aaral sa
mga bituin ay nagbibigay ng pangalan sa indibidwal na bituin at konstelasyon.   May daan-daan, siguro
ay libu-libong mga bituin na binigyan ng pangalan ng tao.  Ngunit binigyan ng Dios ang bawat bituin ng
pangalan nito.  At kapag tinatawag ng Dios ang mga bituin sa gabi at ang araw sa umaga, sa gayon ay
ginagawa Niya sa pamamagitan ng pangalan.  Imposible?  Walang imposible sa Dios!  Ipinakikita lamang
nito na wala kahit isang bituin na makakaalpas sa soberanong pamumuno at kontrol ng Dios.

Ang malinaw na inilalahad ng talatang ito sa iyo at sa akin ay ang probidensyang kontrol ng Dios sa
kalangitan.  Sa probidensya, ibig nating sabihin na hindi lamang inaalalayan ng Dios ang lahat ng mga
nilikha kundi pinamamahalaan sila sa pamamagitan ng Kanyang kamay upang walang mangyari sa
mundong ito na nagkataon.  Kapag sinasabi natin ang probidensyang kontrol ng Dios sa hukbo ng langit,
sinasabi natin ang katotohanan na hinahawakan ng Dios ang bawat bituin sa lugar nito at sa gayon ay
pinamamahalaan ang kanilang mga galaw na tinutupad maging ang Kanyang kalooban.  Nalaman natin
sa pagtatapos ng talatang 26 na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Dios ay walang nagkukulang.
Wala kahit isang bituin na wala sa lugar, wala kahit isang bituin ay hindi pinananatili sa lugar nito malibang
loobin ng Dios.  Habang nakaupo kami doon sa balkonahe sa Jamaica nakikita namin, halos gabi-gabi, ang
maraming bulalakaw.  Ang bulalakaw ay ang kamatayan ng isang bituin.  Bumagsak ito mula sa lugar nito,
lumilipad ng wala sa kontrol hanggang ito ay masunog.  Kung sa isang sandali ay alisin ng Dios ang
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Kanyang kamay na sumusuporta mula sa pag-alalay sa kalawakan, ito ay mamamatay tulad ng mga
bulalakaw na iyon.  Ang sitas na ito ay makapangyarihang patotoo sa iyo at sa akin, sumasampalatayang
banal, ng kapangyarihan at lakas ng Dios.

Paano nagsalita si Isaias tungkol dito sa pagtatapos ng talatang 26?  “Tinatawag niya sila ayon sa
pangalan; sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan, at dahil sa siya'y malakas sa
kapangyarihan ay walang nagkukulang.”  Tatlong salita ang ginamit upang ilarawan ang kapangyarihan
ng Dios.  Ang mga salita ay kapangyarihan, lakas, at kapangyarihan.  Bawat isa sa mga salitang ito,
habang tumutukoy sa parehong bagay, ay may sarili nitong partikular na kahulugan.  Ang katagang
“kapangyarihan” ay tumutukoy sa kakayahan ng Dios upag kontrolin ang hukbo ng langit.  Ang isang tao
ay maaaring may kaalaman sa bagay ng wala ang kakayahan ng paglalagay ng kaalamang ito sa kilos.
Ngunit ang Dios ay makapangyarihan.  Kaya Niyang alalayan at pamahalaan ang kalawakan.  Pangalawa,
ang Dios ay malakas, Siya ay matatag.  Ang kaisipan ay ipinahayag dito na kayang humawak sa ilalim ng
tungkuling pamahalaan ang daigdig.  Kapag ang isang napakalaking bato ay ipinatong sa mga balikat ng
isang malakas na tao, maaari siyang mabaluktot, at madurog pa nga, sa ilalim ng bigat nito.  Subalit
inaalalayan at pinamamahalaan ng Dios ang hukbo ng langit na parang pinong alabok.  Inaalalayan Niya,
sabi nga, sa ilalim ng gawaing ito.  Panghuli, ang Dios ay makapangyarihan.  Ang salitang ito ay
tumutukoy sa kontrol ng Dios sa isang bagay.  Kapag ang isang hari ay makapangyarihan kaya niyang
isagawa ang kontrol sa kanyang kaharian.   Isinasagawa ng Dios ang kontrol na ito sa paraang wala ni isa
man sa Kanyang mga tanglaw ang nagkukulang.  Lahat ng mga katagang ito ay tumutukoy sa
katotohanan  na ang Dios ay lubos na makapangyarihan – makapangyarihan sa lahat!     

III. Pananampalatayang katulad ng Bata

Ngayon ang pag-uutos:  Itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas!  Tingnan ninyo ang inyong Dios sa
kalangitan!  Maraming tao ang itinitingin ang kanilang mga mata sa langit.  Ilan ang naniniwala.  Ang utos
dito sa atin at sa Israel ay:  Itingin ang inyong mga mata ng pananampalataya at tingnan ang kalawakan
sa paligid ninyo.  Huwag mawalan ng pananampalataya.  Nakikita mo ba ang kapangyarihan ng Dios?
Gayundin naman, nakikita mo ba Siya sa buo Niyang kabanalan?  Huwag mong pagdudahan ang Kanyang
kamay sa lahat ng mga bagay.  Huwag mong pagdudahan na ipinatutupad Niya ang Kanyang kalooban
sa lahat ng mga bagay, tulad ng ginagawa Niya sa hukbo ng langit, at ginagawa Niya ng ganap.  Siya ay
Dios na banal!  Ibig nitong sabihin na pinapatnubayan ng Dios ang Kanyang iglesia sa kapangyarihan at
kabanalan.  Syempre naman!  Tayo ay sa Dios na ito.  Binili Niya tayo sa dugo ni Jesu Cristo at tayo ay
mahalaga sa Kanyang paningin.  Minamahal Niya tayo at pinahahalagahan tayo bilang kaaya-aya sa
Kanyang paningin.  Kailangan pa bang pagdudahan ang palagian Niyang pag-ibig at pag-iingat sa atin?
Ang dapat lang nating gawin ay ituon ang ating mga mata sa krus upang makita ang kapangyarihan at
ang kabanalan ng Dios na inihayag sa atin.  Naroon ang kapangyarihan ng Dios upang iligtas tayo sa
kasalanan.  Doon ang Kanyang kabanalan ay nagliliwanag sa katauhan ng Kanyang Anak, na namatay
upang gawin tayong banal.  Itong dakilang Dios ng langit at ng lupa ay ating Dios!  At walang maitutulad
sa Kanya.  Itaas ninyo ang inyong mga mata at tingnan ang inyong Dios.

Hindi kinalilimutan ng Dios ang Kanyang bayan.  Sila ay nilikha ng Dios at iniligtas din sila.  Ang kanilang
kahahantungan ay nakatakda!  Bilang mananampalataya tayo ay lumalakad sa landas na patungo sa
makalangit na kaluwalhatian.  Ang landas na iyon ay maaaring akayin tayo sa iba’t ibang paraan, ngunit
ang dulo ay tiyak.  Ito ay tiyak dahil ang kamay ng Dios ang pumapatnubay sa atin, at ang daan ng Dios
ay tiyak.  Huwag kayong matakot, munting kawan!  Kayo’y maaliw.  Walang makapaghihiwalay sa atin
mula sa pag-ibig ng Dios!  Tingnan ang inyong Dios!


