
Page 1 of  5

Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Isaias 40:12-14

“Ang Dios na Makapangyarihan sa Lahat at Marunong sa Lahat”

ni Rev Wilbur G Bruinsma

Pinag-aaralan natin sa ating mga pagsasahimpapawid ang isang magandang kapitulo sa Biblia:  Isaias 40.
Sa pagsasahimpapawid natin sa araw na ito ay sama-samang nating pag-aaralan ang mga talatang 12-14
ng kapitulong ito.  Ganito ang mababasa:  “Sino ang tumakal ng tubig sa palad ng kanyang kamay, at
sumukat sa langit ng sa pamamagitan ng dangkal, at nagsilid ng alabok ng lupa sa isang takal, at
tumimbang ng mga bundok sa mga timbangan, at ng mga burol sa timbangan?  Sinong pumatnubay sa
Espiritu ng Panginoon, o bilang kanyang tagapayo ay nagturo sa kanya?  Kanino siya humingi ng payo
upang maliwanagan, at nagturo sa kanya sa landas ng katarungan, at nagturo sa kanya ng kaalaman, at
nagpakilala sa kanya ng daan ng pagkaunawa?”  

Tatlong tanong na retorika.  Inilalagay ni Isaias ang tatlong tanong na ito sa harapan ng ilang
mananampalataya sa Israel upang magamit lamang, at walang inaasahang sagot .  Ginagamit niya sila
upang ipakita ang kanyang punto.  Sino ang lubos na makapangyarihan gaya ng iyong Dios?  Sino ang
lubos na marunong gaya ng iyong Dios?  Ang sagot sa mga tanong na ito ay ipinahihiwatig.  Walang
sinuman!  Ang mga ito ay itinanong upang ang mga natirang hinirang sa Isarel ay mapilitang masdan ang
kanilang Dios.  Na ang Dios ang Pastol ng Kanyang tipan na nagmamahal at nangangalaga sa Kanyang
bayan gaya ng pastol sa kanyang mga tupa.  Iniingatan Niya ang Kanyang bayan mula sa kanilang mga
kaaway at maingat silang pinapatnubayan sa pamamagitan ng Kanyang Salita at Espiritu.  Ito ang ating
pinag-aralan noong nakaraang linggo sa mga talatang nauna sa teksto natin dito sa mga talatang 12-14.
Ngayon, malalaman natin kung gaano makapangyarihan at marunong ang ating Pastol.

Bago natin pag-aralan ang tatlong tanong ng sitas na ito ng Salita ng Dios, dapat nating bigyang-pansin
ang simple, makalupang mga halimbawa na ginamit.  Ang propeta ay hindi nasangkot sa mapagmataas,
pilosopong pag-uusap tungkol sa mga katangian ng Dios.  Hindi siya nagsasalita dito ayon sa akala.   Hindi
siya naglulunsad dito ng malalim na pagtatalong pang-teolohiya.  Si Isaias ay may ginagamit na tunay na
tunay sa bawat isa sa atin upang maiparating ang kanyang punto.  Tingnan mo ang Dios habang
inihahayag Niya sa atin ang Kanyang sarili sa Kanyang nilikha.  Hindi kailangan ng anupaman maliban sa
tingnan ang Dios sa pamamagitan ng mga gawa ng Kanyang mga kamay.  Kaya tinitingnan natin ang Dios
ngayon sa pamamagitan ng mga nilikha.

I. Ang Kaisipan

Pag-isipan natin ang unang tanong ni Isaias sa bayan ng Dios sa talatang 12, “Sino ang tumakal ng tubig
sa palad ng kanyang kamay, at sumukat sa langit ng sa pamamagitan ng dangkal, at nagsilid ng alabok
ng lupa sa isang takal, at tumimbang ng mga bundok sa mga timbangan, at ng mga burol sa timbangan?”
Ang kamay ay isang mahalagang bahagi ng katawan.  Ginagamit natin ito sa halos lahat ng ginagawa
natin.  Ngunit naisip mo na ba ang iyong kamay bilang panukat?  Marami tayo ngayong magagaling na
kagamitan na ginagamit sa pagsusukat:  panukat na tasa o kutsara, ruler o medida, odometro, at iba pa.
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Ngunit minsang isipin ang kamay bilang gamit na panukat.  Kapag isinapo natin ang ating kamay,
maraming tubig ang masasalo natin sa palad nito.  Maiuunat natin ang kamay at makakasukat mula sa
dulo ng hinlalaki hanggang sa dulo ng hinliliit natin.  Makakakuha tayo ng isang kurot na asin o pampalasa
sa pagitan ng hinlalaki at mga daliri natin.  Kung minsan ginagamit din natin ang kamay natin sa ganitong
paraan.  Ang kamay ng tao ay ginagamit sa ganitong paraan sa tanong ni Isaias dito sa talatang 12.
Pansinin:  Sino ang tumakal ng tubig sa palad ng kanyang kamay?  Sinong tao ang kayang hawakan ang
lahat ng tubig dito sa lupa at sukatin ito sa palad ng kanyang kamay?  Ang Dios.  Lahat ng mga ilog at
mga lawa na sagana sa tubig at idagdag pa sa lahat ng mga dagat, lahat ay hawak ng Dios sa palad ng
Kanyang kamay.  Ang karagatan ay malawak na mundo sa ilalim ng tubig, na ang kalaliman ay hindi pa
nasisimulang galugarin ng tao.  Ang mga himpilan ng pagtuklas at paggalugad ay naghayag sa atin ng
kaunti lamang sa buhay na nagaganap sa karagatan milya-milya ang lalim.  Ang mga tubig na ito ay
hinahawakan ng Dios sa palad ng Kanyang kamay.  Sinukat Niya sila.  Iyan ay nangangahulugan na
itinakda ng Dios ang bawat patak ng tubig na taglay ng mga dagat at lawa at mga ilog.  Ipinaaalala sa atin
ang mga hangganan na itinalaga ng Dios sa mga tubig upang mapanatili sila sa kanilang lugar.  Sinong
tao ang may kakayahang sumukat ng mga tubig ng lupang ito sa pamamagitan ng kanyang kamay?

Pagkatapos, sinabi rin sa atin, na sinukat ng Dios ang langit sa pamamagitan ng dangkal.  Ang isang
dangkal ay haba ng unat na kamay sa pagitan ng hinlalaki at dulo ng hinliliit.  Sinukat ng Dios ayon mismo
sa Kanyang disenyo ang napakalaking lawak ng daigdig gamit ang Kanyang kamay mula hinlalaki
hanggang hinliliit.  Muli, ang daigdig ay buong sanlibutan, na ang kalaliman ay sinimulan pa lang galugarin
ng tao.  Maaari niya itong tingnan sa pamamagitan ng kanyang teleskopyo.  Maaari siyang magpadala ng
magsusuri sa kalawakan sa ibang planeta.  Subalit ang daigdig ay napakalaki na hindi kayang simulan ng
tao na ito ay sukatin.  Gayunman ay ginawa ito ng Dios.  Ginawa Niya ito nang tawagin Niya ang daigdig
upang umiral at inilagay ang mga bituin sa kanilang mga lugar gamit ang dulo ng Kanyang mga daliri.  Ang
buong daigdig ay isang dangkal lang sa kamay ng Dios.    

Kaya ba ng tao na bilangin ang mga buhangin na nasa dalampasigan?  Mabibilang ba ng tao ang lahat ng
maliit na butil ng alikabok na makikita sa isang na lantad na lugar?  Kaya ba nating maunawaan ang lahat
ng alabok ng lupa?  Kaya ng Dios.  Sinukat Niya ang lahat ng dumi, alikabok at lumot, at putik, at graba
at iba pa sa pinakamaliit nitong butil.  Ginawa Niya ang gayon sa isang panukat, sabi sa atin ni Isaias.  Ang
mga tagapagsalin ay hindi sang-ayon kung anong sukat ang tinutukoy dito.  Ang salitang Hebreo ay
tumutukoy sa bilang na tatlo, at iniisip ng ilan na ang isang sukat ay tumutukoy sa ikatlo o dalawa’t-tatlo
ng isang uri ng kagamitang panukat.  Ang Latin-Vulgate, gayunman, ay isinasalin ang katawagang ito
bilang tatlong daliri.  Naniniwala akong iyan ang tamang pakahulugan.  Ito ay tumutukoy doon sa kurot
ng asin o pampalasa na sinabi ko kanina.  Naunawaan ng Dios ang alabok ng lupa bilang isang kurot ng
pampalasa sa pagitan ng Kanyang hinlalaki at Kanyang unang dalawang daliri.

Idinagdag dito sa anyo ng pangungusap sa talatang 12 ang mga bundok at burol ng lupa.  Ngunit sa
pagkakataong ito ay nagsasalita si Isaias tungkol sa timbangan.  Ang mga kagamitang ito na ginagamit
bilang panukat ay isinalin ng wasto.  Ang isang timbangan ay isang bagay na tinutungtungan natin upang
sukatin ang ating bigat.  Ang bigat ng ating katawan ay pumipilit sa karayom upang hanapin ang bilang
nito.  Ang timbangan ay sumusukat din ng bigat.  Ang isang bagay ay inilalagay sa isang panig ng
timbangan.  Ang pabigat ay idinaragdag pagkatapos sa isang panig ng timbangan hanggang ang
timbangan ay maging pantay.  Alinmang paraan, ang kaisipan ay pareho sa dalawang katawagang ito.
Tinimbang ng Dios mismo kung gaano, saan, at hanggang saan matatakpan ng mga bundok at mga burol
ang lupa.  Maaaring maka-ukit ng daan ang tao sa gitna ng ilang mga bundok, subalit hindi kaya ng tao
na maglipat o mag-alis ng isang bundok.  Matitimbang ba niya sa kanyang timbangan ang mga ito?  Ang
tao ay napaka, napakaliit at di-mahalaga kung ihahambing sa mga bundok at mga burol ng lupang ito.
Inilagay sila ng Dios at alam mismo ang kanilang timbang at sukat.



Page 3 of  5

Ngayon, ano ang hatid ng mga tanong na ito sa isip ng mananampalataya?  Napakadakila ng Dios! Lubos
Siyang makapangyarihan! Napakataas at napakatayog Niya!  Lubos Siyang sapat! Ang nasa bukana sa
tanong na ito ay ang pagiging lubos na makapangyarihan ng Dios.  Siya ay lubos na makapangyarihan
upang gawin ang napiling gawin ng Kanyang kamay!  Ang makalangit nating Ama ay makapangyarihan
sa lahat, at hindi mo iyan maitatanggi!  Ang Dios ng lakas at himala ay nakasulat sa ulap!  Ito ay nakasulat
sa dagat.  Ito ay nakasulat sa mga bundok at mga burol at sa mga alabok na tumatakip sa lupa!  Tunay
na, kung itong dakilang Dios ng langit at lupa at lubos na makapangyarihan, kung gayon sino ang
mag-aalinlangan na Siya ay malakas din upang magligtas.  Kinailangan ng himala upang mailagay ang
mundo sa kinalalagyan; kinailangan ng himala upang ibitin ang mga bituin sa kalawakan.  Subalit nang
iligtas Niya ang aking kaluluwa, nilinis at ginawa akong buo, kinailangan nito ang himala ng pag-ibig at
biyaya!  Kailangan bang matakot ng bayan ng Dios sa Israel?  Ang Dios ay lubos na makapangyarihan
upang magligtas, upang patnubayan sila bilang isang kawan.  Siya ay tunay na darating na may
katubusan!  Si Cristo ay isisilang, at ililigtas ng Dios ang mga banal na ito sa kanilang mga kasalanan.
Dapat pa ba tayong matakot, mahal na mga banal?  Si Cristo ay dumating at isinagawa ang ating
kaligtasan.  Napakalaking bagay ba para sa Kanya ang pumaritong muli at ihatid ang ating kaligtasan sa
kaganapan nito?  Lahat ng ito ay sinukat ng lubos na makapangyarihang kamay ng Dios.

Ngunit gayunman, magpatuloy tayo sa susunod na tanong.  Ang pangalawa at pangatlong tanong ay
kapwa may kinalaman sa isa pang katangian ng Dios:  Ang Kanyang pagiging marunong sa lahat.  Kaya
pagsasabayin natin ang dalawang tanong.  Mababasa natin sa mga talatang 13 at 14, “Sinong pumatnubay
sa Espiritu ng Panginoon, o bilang kanyang tagapayo ay nagturo sa kanya?  Kanino siya humingi ng payo
upang maliwanagan, at nagturo sa kanya sa landas ng katarungan, at nagturo sa kanya ng kaalaman, at
nagpakilala sa kanya ng daan ng pagkaunawa?”  Ang tao ay naghanda upang magtayo ng malaki,
makapigil-hiningang napakataas na gusali.  Ang mga arkitekto, inhinyero, mga kompanyang tagapagtayo
ay inuupahan na may maraming tao.  Ang mga taong ito ay lubhang sinanay sa kanilang bahagi ng
kaeskpertuhan.  Maraming taon silang nag-aral.  Marami silang nakaraang karanasan.  Bilang resulta ang
mga taong ito ay may pagkaunawa at kaalaman sa larangan ng kanilang trabaho.  Ang mga taong ito ay
umuupo at sinasangguni ang isa’t isa at nagsisimulang gumuhit ng detalyadong plano.  Sa maraming
palagay at pag-iisip na pinagsama-sama sinisimulan nilang piliin ang tamang paraan upang itayo yaong
bagong gusali – ang kahanga-hanga at kamangha-manghang tagumpay ng tao.  Maraming taon ang
ginugugol sa pagtatayo ng gusaling iyon.  Ang mga tao tulad ng mga langgam ay nasa buong paligid
naglalagay ng malaking kayarian na magpapamangha sa pag-iisip ng mga tao.

Mga sumasampalatayang banal:  tingnan ang inyong Dios!  Tingnan ang mga dagat, ang daigdig, ang mga
bundok at mga kapatagan.  Suriin ang masalimuot na disenyo ng nilikhang ito.  Tingnan ang inyong mga
sarili, gaano kakila-kilabot at kamangha-mangha ang pagkakagawa sa iyo.  Tumingin sa pamamagitan ng
mikroskopyo at tuklasin ang buong mundo ng buhay na organismo na hindi makikita ng natural na mata.
Lahat ng ito pagsama-samahin ay bumubuo ng napakalaki, kahanga-hanga, kamangha-manghang mundo
na ating tirahan.  Ang isang World Trade Center ay hindi maihahambing sa karingalan ng isang bundok
o ng makikita sa isang teleskopyo.  Tingnan mo ang bahay na itinayo ng Dios!  Ngayon itanong natin ang
mga tanong sa talatang 13 at 14.   Sinong pumatnubay sa Espiritu ng Panginoon, nang kumilos Siya sa
kailaliman at ang mundong ito ay nilikha?  Ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay.  Ang Iyong Espiritu, O
Panginoon, ay nagpapasagana ng buhay.  Sino ang pumatnubay sa Espiritu upang likhain ang lahat ng
mga bagay?  Sino ang tagapayo ng Dios?  Sinong mga makapangyarihang tao ang umupong kasama Niya
at sinangguni kung paano itayo itong daigdig?  Saan kinuha ng Dios ang Kanyang edukasyon?  Sino ang
nagturo sa Kanya nitong Kanyang kakayahan?  Sino ang nagturo sa Kanya kung paano gawin ang Kanyang
ginawa?  Sino ang nagkaloob sa Dios ng kinakailangang kaalaman upang itayo ang kasalukuyang daigdig
sa buo nitong masalimuot na disenyo?  Sino ang nagsabi sa Dios, “Siguro hindi ito ang pinakamabuting
paraan sa paggawa ng mga bagay.  Siguro ay dapat mong subukan ang ibang paraan.  Ito ay mali.”  Ito
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ang ibig sabihin ni Isaias nang itanong niyang, “Sino ang nagturo sa Dios sa landas ng katarungan?”  Sino
ang nagturo sa Dios ng tamang daan ng paggawa ng mga bagay?  Para kanino kinailangang planuhin ng
Dios ang daigdig at pagkatapos ay itinayo ito ayon sa mismong detalye ng Kanyang plano?

Ang sagot?  Wala kahit sino!  Hindi kailangan ng Dios ng sinoman.  Siya ay lubos na makapangyarihan at
lubos na marunong.  Siya ang Dios na marunong sa lahat!  Tingnan mo ang kalawakan!  Ilang libong solar
system ang nananahan sa kalawakan!  Tingnan kung paanong umikot ang mga planeta sa araw at buwan
sa daigdig.  Ang musika ng mundo – ang pagkakaisa ng mga planeta – ay nagsasabi sa atin ng
karunungan ng ating Dios.  Ang mga halaman na umaasa sa ulan, ang mga hayop na umaasa sa mga
halaman.  Ang tao at hayop na umaasa sa hangin na ating nilalanghap.  Ang mga halaman na umaasa sa
hangin na ating inihihinga.  Lahat ng ito ay malaking patotoo ng kaalaman at kaunawaan ng Dios.  Ang
mga batas ng kalikasan na natutuklasan rin ng tao ay nagpapakita ng napakahusay na disenyo ng daigdig.
Natuklasan ng tao ang lakas o puwersa, subalit ito ay laging naroroon.  Pinag-aaralan ng tao ang mga
hibla ng DNA na bumubuo sa minanang kabuuan ng isang lalaki o isang babae.  Ang isang binagong gene
ay maaaring maging sanhi ng karamdaman, pinsala, o maging kamatayan.  Ginawa ba ng tao lahat ng ito?
Maaari bang makontrol man lang ng tao lahat ng ito?  O ang lalim ng kaalaman, ng kaunawaan, at ng
karunungan ng Dios!  At ang dapat lang gawin ng Dios ay magsalita – ng isang lubos na
makapangyarihang Salita – at ang napakahusay at maluwalhating gusali nitong nilikha ay nakatayong
matatag.  Hindi ito isang mahirap na bagay para sa Dios!  Tingnan mo ang iyong Dios!  Ito ang iyong Dios.

II. Ang Katotohanan

Subalit may higit pang ipinahihiwatig sa mga tanong na ito kaysa makilala lamang kung sino ang Dios.
Totoo na ang diin sa kanila ay upang ituon ang ating pansin sa Dios – ngunit mayroong katotohanang
ipinahahayag sa mga talatang ito na hindi maaaring makaligtaan:  Ang Dios ay malaki at ang tao ay maliit.
Ang Dios lamang ang Dios at ang tao ay isang nilikha lamang ng kamay ng Dios.  Ang tao ay isang maliit
na nilikha lamang sa kamay ng Dios.  Ito ay totoo kung pag-uusapan ang lakas ng tao.  Mahahawakan ba
ng tao ang mga tubig ng lupa sa palad ng kanyang kamay?  Masusukat ba ng tao ang buong kalawakan
sa pamamagitan ng dangkal ng kanyang kamay?  Mahahawakan ba ng tao ang mga lupa sa pamamagitan
ng kurot ng kanyang mga daliri?  Gustong-gusto ng tao na ipagyabang ang sarili niyang kapangyarihan.
Tingnan mo kung anong laking tagumpay ang nagawa niya sa pagtatayo, sa medesina, sa teknolohiya,
sa lakas-militar! Itinutulak ng tao ang kanyang sarili sa kanyang hangganan sa isports.  Tingnan mo ang
walang saysay na naiisip ng tao sa kanyang mga pelikulang inayos ng computer.  Ang tao ay ginawa
upang maging isang napakagaling na bayani.  Ang lahat ay kathang-isip lamang.  Ang tao ay walang
pambihirang lakas ng tao at kakayahan!  Pagkatapos ng lahat ng sinabi at ginawa, ang tao ay tao lamang
– nilikha ng mga kamay ng Dios sa gitna ng iba pang mga nilikha.  Ano, kung gayon, ang ipinahihiwatig
sa mga tanong na ito?  Ang Dios lamang ang makapangyarihan sa lahat, at ang lakas ng tao ay
ipinagkaloob sa kanya ng sa kanya’y Lumikha. 

Gayundin, ang Dios ay nakakaalam ng lahat at marunong sa lahat ng Kanyang mga daan.  Sino ang tao?
Ang tao ay kailangang magtipun-tipon kasama ng maraming tagapayo upang hindi makagawa ng
pagkakamali.  Ang tao ay kailangang mag-aral at matutuhan ang kanyang mga kakayahan.  Dapat siyang
maturuan ng kaalaman at kaunawaan.  Magkagayon man ang kanyang kaalaman ay lubos na may
hangganan sa kanyang nasasaklawan.   Maaari siyang maging mahusay sa isang bahagi o larangan ngunit
ganap na walang alam sa isa pang bahagi ng buhay.

Iniisip ng tao na siya ay napakarunong at lubos na may alam.  Ipinagyayabang niya ang kanyang
kaalaman.  Ngunit ano ang tao kumpara sa Dios na walang hanggan sa kaalaman; na hindi tinuruan ng
sinoman, na sa karunungan ay ginawang ganap ang lahat ng mga bagay?  Ang tao ay madalas na nabibigo
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sa kanyang mga eksperimento at mga proyekto.  Hindi laging maisasagawa ng tao ang sinisikap niyang
gawin!

Ano, kung gayon, ang sinasabi nito tungkol sa tao kaugnay sa Dios?  Ang tao ay kailangang lumuhod sa
kanyang Lumikha.  Dapat niyang halikan ang Anak ng Dios, na nakaupo sa kapangyarihan sa kanan ng
Dios.  Kapag ang mga kaaway ng Dios ay sama-samang mag-alsa at subukang kumawala sa Dios o
hadlangan ang walang hanggang plano ng Dios, ang tao ay nabibigo.  Sa huling mga araw, ang masasama
ay babangon laban sa bayan ng Dios at kukutyain sila.  Ang masamang sanlibutan at ang huwad na iglesia
ay uusigin ang tunay na iglesia ni Cristo dito sa sanlibutan.  Makikita natin ang pagbangon ng kaharian
ng anticristo.  Ang mga kaaway ng krus ay tila baga makalalamang.  Ang sanlibutang di-sumasampalataya
ay magtatatag ng kaharian ng tao.  Maniniwala sila na siya ay may kontrol dito sa lupa, at sa
patutunguhan nito.  Kahit ngayon ay nakikita natin itong nangyayari sa ating lipunan.  Kahit ngayon ay
nararanasan natin ang kaunting hilab sa panganganak sa pagdating ni Cristo.  Ngunit ang ating Dios ay
nasa mga langit, at ginagamit Niya ang masasama sa sanlibutang ito upang tuparin ang soberano Niyang
kalooban at mabuting kaluguran para sa kaligtasan ng Kanyang iglesia.

Ginawa ito ng Dios sa panahon ng Israel.  Si Nebukadnezar at ang Emperyong Caldeo ay kapwa
kasangkapan sa kamay ng Dios.  Ang Dios ay lubos na marunong at lubos na makapangyarihan.  Ginamit
Niya ang emperyong ito upang parusahan ang makasalanang tao ngunit upang pangalagaan din ang
Kanyang iglesia.  Hindi pababayaan ng Dios ang mga natitirang Kanya ngayon.  Totoo rin ito nang
dumating si Cristo sa sanlibutan.  Akala ni Satanas at ng masamang sanlibutan na sila ay nakalamang.
Ngunit ginagamit sila ng Dios upang tiyakin ang ating kaligtasan.  Ang pasya ng Dios ay tatayo.  At si
Cristo ay nakatayo sa sentro ng pasyang iyon ng Dios.  Ito rin ay totoo kung ang pag-uusapan ay ang
ikalawang pagparito ni Cristo.  Ang lahat ng bagay ay hawak ng Dios sa Kanyang makapangyarihang mga
kamay at pinapatnubayan tayo sa daan ng kaalaman at kaunawaan.

III. Ang Kaaliwan

Ito ay malaking kaaliwan sa mananampalataya.  Tingnan ang iyong Dios!  Siya ay makapangyarihan sa
lahat.  Hawak Niya ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng soberano Niyang kontrol.  Inaalalayan Niya ang
daigdig sa pamamagitan ng Kanyang kamay.  Lahat ay naroon sa Kanyang kamay.  Siya ay marunong sa
lahat.  Pinamamahalaan Niya ang daigdig sa Kanyang karunungan at kaalaman.  Kung ang Dios na ito ay
para sa atin, sino ang laban sa atin?  Iyan ang punto na ginagawa ni Isaias sa mga natitira sa Israel.  Sa
kawalang pag-asa sila ay nagtatanong:  Ang Dios bang ito ay para sa atin?  Tila baga nalimutan na Niya
tayo.  Tila baga pinabayaan na Niya tayo kasama ng masasama sa Israel.  Ngunit ang Dios sa Kanyang
karunungan at kapangyarihan ay laging pinangangalagaan at iniingatan ang Kanyang bayan.

Wala nang iba pang higit na tumitiyak sa atin kaysa sa mga salitang iyon.  Hindi kailanman pababayaan
ng Dios ang Kanyang bayan.  Hindi Niya tayo kailanman kalilimutan sa ating mga pangangailangan.  Hindi
ba’t ibinigay Niya para sa atin ang isang Tagapagligtas?  Hindi ba’t tinubos Niya tayo mula sa ating
kasalanan?  Tayo ay binili sa pamamagitan ng halaga.  Tayo ay sa Dios.  Tayo ay sa ating Tagapagligtas.
Iyan ay nangangahulugan na itong dakilang Dios ng langit at lupa ay inukit ang Kanyang iglesia at ang
pangalan ng bawat isang banal sa palad ng Kanyang kamay.  Ang kamay ding iyon na kumukontrol sa
daigdig.  Walang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Dios na nakay Cristo Jesus!


