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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Isaias 40:18-21

“Walang Wangis na Kahambing ng Dios”

ni Rev Wilbur G Bruinsma

Noong isang linggo pinag-aralan natin ang tatlong talata na naghahambing sa Dios at sa tao.  Tiningnan
nating mabuti ang halaga, ang karangalan, ang kaluwalhatian, at ang kapangyarihan ng Dios na
kasalungat ng sa tao.  Ang pagwawakas?  Bagama’t maaaring isipin ng tao na siya ay dakila at lubos na
makapangyarihan, sa paningin ng Dios siya ay mas kulang pa sa pinong alabok sa timbangan.  Ang Dios
ay napakalaki at ang tao ay napakaliit na wala talagang kahit anong paghahambing.  Nang inilagay sa
timbangan, ang kaluwalhatian at kapangyarihan ng Dios ay nagliwanag sa buo nitong kaningningan.  Ang
kahalagahan ng lahat ng mga bansang pinagsama-sama bilang isa ay isang patak ng tubig sa timba.  Ang
binubuo ng lahat ng mga dakilang indibiduwal, ang pinakamatalino, ang pinakamakapangyarihan at
malakas, ang pinakamayaman, ang pinakatanyag na indibiduwal nitong sanlibutan ay walang laman.  Ang
magkakasamang pinakamakapangyarihang mga bansa ay wala sa paningin ng Dios.  Siya ay nakaupo sa
langit at tinatawanan ang mahinang pagtatangka ng tao upang humiwalay sa Kanyang pamumuno.  Kahit
pa isama ng bawat bansa ang kanilang kapangyarihan sa lahat ng ibang bansa dito sa sanlibutan upang
bumuo ng isang malaking makapangyarihang kaharian, ang gayong kaharian, sa paningin ng Dios, ay
wala.  Iyan ang Dios na ating pinaglilingkuran, kapwa-mananampalataya.

Masdan ang iyong Dios.

Ang mga talata ng Isaias 40 na ating pag-aaralan ngayon ay likas na mas praktikal.  Itong mga talatang
(18-21) ay mababasang:  “Kanino nga ninyo itutulad ang Dios?  O anong wangis ang ihahambing ninyo
sa kanya?  Sa larawang inanyuan! Hinulma ito ng manggagawa, at binabalot ito ng ginto ng platero, at
hinulmahan ito ng mga pilak na kuwintas.  Siyang napakadukha ay pumipili bilang handog ng kahoy na
hindi mabubulok; siya'y humahanap ng isang bihasang manlililok upang gumawa ng larawang inanyuan
ha hindi makakakilos.  Hindi ba ninyo nalaman? Hindi ba ninyo narinig? Hindi ba sinabi sa inyo mula nang
una? Hindi ba ninyo naunawaan bago pa inilagay ang mga pundasyon ng lupa?”  

Kung tunay nating pinaniniwalaan na ang Dios ay dakila at makapangyarihang Dios ng langit at lupa na
naghahari sa kalangitan, ang Dios na walang nilalang na katulad, tiyak na maaapektuhan nito kapwa ang
ating pagsamba at ang ating buhay.  Kung may mababa tayong palagay tungkol sa Dios, ito ay mahahayag
sa walang galang na pagsamba at makasalanang pamumuhay.  Ang mataas na palagay sa Dios, sa isang
banda, ay magreresulta sa magalang na pagsamba at banal na pamumuhay.  

I. Ang Kasalanan ni Juda

Kaya, heto sa ating harapan ang pagsubok na natanggap natin sa Salita ng Dios:  Kanino natin itutulad
ang Dios?  Anong wangis ang ihahambing natin sa Kanya?  Paano natin Siya sasambahin?  Paano tayo
mamumuhay sa Kanyang harapan?
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Narito ang tanong na inilagay sa ating harapan sa mga talatang ito:  Kanino natin ihahambing ang Dios?
Kung ang Dios ay lubos na dakila sa kaluwalhatian, kapangyarihan, karangalan kaysa tao, anong nilalang
ang magtataglay ng wangis sa Dios?  Kung ang Dios ay di-nakikitang Dios na nakahihigit sa lahat ng
nilikha ng Kanyang kamay, anong nilalang ang maihahambing natin sa Dios?  Kanino itutulad ang Dios?

Ang bayan ng Juda sa kanyang kasalanan ay hindi talaga naisip ang tanong na iyan.  Ni ninais man niyang
isipin ang tanong na iyan.  Ang bayan ng Juda ay lubos na nawili sa pagsamba sa dios-diosan.  Inilarawan
ni Isaias ang kahangalan ng gawang ito sa mga talatang 19 at 20.  “Sa larawang inanyuan! Hinulma ito
ng manggagawa, at binabalot ito ng ginto ng platero, at hinulmahan ito ng mga pilak na kuwintas. Siyang
napakadukha ay pumipili bilang handog ng kahoy na hindi mabubulok; siya'y humahanap ng isang
bihasang manlililok upang gumawa ng larawang inanyuan ha hindi makakakilos.”  Ito ay paglalarawan,
sa bayan ng Juda, na siyang, iglesia nang panahong iyon.  Walang duda na ito ay naaakmang
paglalarawan ng paganong mga bansa sa paligid niya.  Subalit hindi inilalarawan dito ni Isaias ang
pagsamba sa dios-diosan ng mga paganong bansa na nalilingkod sa ibang mga dios.  Inilalarawan niya
ang gawa na kakaiba sa Juda.  Ang paganong mga bansa ay gumawa ng inukit na mga larawan ng iba’t
iba nilang dios.  Ang masamang bayan ng Israel ay sumama rin sa mga bansang ito sa paglilingkod sa mga
dios na ito, sa pamamagitan ng mga larawang ito.  Ngunit ang kasalanang inilalarawan ni Isaias dito sa
mga talatang ito ay paglabag sa ikalawang utos ng kautusan ng Dios:  Huwag mong paglilingkuran si
Jehovah sa pamamagitan ng paggawa ng inukit na larawan na ipinapalagay na kumakatawan sa Kanya.
“Sa anong nilikha mo Ako maihahambing?” tanong ni Isaias.   

Gayunman ang kasalanang ito na ginagawa ngayon ng Israel, at paulit-ulit na ginagawa hanggang sa
puntong ito.  Ang bayan ay gumawa ng inukit na larawan ng nilikha at sinabing ang mga larawang ito ay
kumakatawan kay Jehovah.  Pagkatapos ay yumukod sila at sumamba sa mga larawang ito.  Ang gawang
inilalarawan sa mga talatang 19 at 20 ay madaling maunawaan.  Ang mayamang lalaki sa Juda ay pupunta
sa isang manggagawa upang bumili ng ginawang larawan.  Ang manggagawang ito ay maglulusaw ng
isang piraso ng bakal o tanso upang hubugin o hulmahin sa larawan ng isang tao o hayop.  Ang
manggagawa ding iyon ay kukuha ng isang piraso ng ginto at maglulusaw ng manipis na piraso ng ginto
sa ibabaw ng larawan upang magmukha itong makintab at mamahalin.  Pagkatapos ay gagawa siya ng
pilak na kuwintas upang tumayo ang larawan upang hindi ito matumba kung ito ay hindi pantay.

Nais din ng taong mahirap ang kanyang larawan.  Ngunit hindi niya kaya ang mamahaling metal na
pambalot dito.  Kaya pupunta siya sa kagubatan at hahanap ng isang matibay na kahoy na hindi agad
masisira o mabubulok.  Sa kabila ng lahat, ang larawang ito ay magiging kawangis ng walang hanggan,
di-nagbabagong Dios!  Siya rin, ay hahanap ng bihasang manggagawa na magaling sa pag-uukit at
huhubugin ng manggagawang ito ang kahoy upang maging larawan ng isang tao o hayop.  Yamang ang
kahoy ay hindi mabigat na metal, mas madali itong matutumba.  Kaya ang manlililok ay kailangang gawin
itong pantay upang hindi ito madaling magalaw o mabunggo.

Hindi natin dapat palampasin ang larawan na iginuguhit dito ni Isaias para sa atin.  Ang mayamang tao
ang may pinakamagarang dios-diosan o larawan ni Jehovah.  Ngunit pag-aralan ang kanyang kahangalan.
Ang paggawa ng larawang purong ginto ay magkakahalaga ng mahal.  Gawing magara ang larawan sa
labas, ngunit hayaang ang loob ay maging mumurahing metal.  Mabuti na iyon?  Talaga?  Mabuti na iyon
bilang paglalarawan sa banal at maringal na Dios na may hawak ng lahat ng mga isla sa Kanyang kamay
na parang pinong alabok?  At bakit may kuwintas?  Upang ang larawan ay hindi matumba kung may
makakabunggo nito sa mesa o sa dambana?  Talaga?  Yuyukod ka at sasamba sa isang larawan na
maaaring maitulak ng tao na tila baga ang larawang ito ay akmang paglalarawan kay Jehovah? 

O ang taong mahirap.  Pipili ka ng isang troso mula sa kagubatan, hahatiin ito, at gagamitin ang kalahati
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nito bilang panggatong?  Pagkatapos ay uukitin ang kalahati upang maging larawan na kakatawan kay
Jehovah?  Pagkatapos ay titiyaking ukitin ang larawan sa paraang hindi rin ito madaling matumba?
Ngayon ay yuyukod ka doon sa piraso ng kahoy bilang dakila at banal, ang lubos na makapangyarihan at
di-nagbabagong Dios na si Jehovah?  Ang kahangalan ng lahat ng ito!

Ngunit ang kahangalan ng lahat ng ito ay hindi matatagpuan lamang dito sa panlabas na gawa ng
pagyukod sa harap ng larawan na ginawa ng mga kamay ng tao.  Ang kahangalan, ang ganap na
kahangalan, ng bayan ng Juda ay tungkol sa kanilang puso.  Mayroon silang mababang palagay kung sino
ang Dios.  Dito nakaugat ang kasalanan ng pagsamba sa dios-diosan, “sa walang saysay” na pag-iisip ng
tao.  

Nakita mo, ang tao ay laging may isang sala, ang kasalanan na nasa likod ng bawat kasalanang kanyang
ginagawa:  pagmamataas.  Sa pagmamataas, iniisip ng tao na ang Dios ay walang kaibahan sa tao, na
ang Dios sa katunayan ay naglilingkod sa mga kapritso ng tao.  Iniisip niya na maaari niyang isailalim ang
Dios sa kahatulan ng tao.  Pagpapasyahan ng tao ang dios na pipiliin niyang paglingkuran.  Iniisip ng tao
na ang Dios sa kabuuan ay isang katulad niya.  Iyan ang kasalanan ng Juda.  Inisip ng Juda na ang Dios
ay tao.  Binabago ng Dios ang Kanyang isip, ang Dios ay nagpapatawa, hindi humahatol ang Dios sa mga
tao, mahal ng Dios ang lahat at ayaw Niyang saktan ang sinuman, ang Dios ay kaibigan at
makakapagsalita tayo sa Kanya na parang tayo ay magkapantay.  Hindi nagtatakda ng lahat ang Dios, ang
Dios ay hindi ang tanging tagapamuno sa lahat ng mga bagay.  Itong mababang palagay sa Dios, itong
pagnanakaw sa kaluwalhatian ng Dios at kapangyarihan at kahigitan ay nagresulta sa pinaka
kasindak-sindak na kasalanan sa bayan ng Juda.  Ang mga kaanib ng bayang iyon, o ng iglesia nang
panahong iyon, ay nagsimulang magkasala sa paraan ng kanilang pagsamba sa Dios at sa paraan ng
kanilang pamumuhay.  At sa dahilang ito kung bakit ang bayang ito ngayon ay nasa ilalim ng matuwid na
poot at kahatulan ng Dios.  Sa tuwing lalabagin ang ikalawang utos, ito ay laging nagreresulta sa pagpilipit
ng tamang pagsamba sa pangalan ng Dios.  Ito ay totoo dahil ang mababang palagay kung sino ang Dios
ay nagreresulta sa pagpapasya ng tao sa sarili niyang pagsamba sa Dios sa halip na ito ay pagpasyahan
ng Dios mismo sa Kanyang Salita.  

Sa pagsamba sa dios-diosan sa Juda ay dumating ang kasindak-sindak na kasanayan ng paganong mga
bansa ng paghahandog ng kanilang mga anak sa mga dios.  Nilalapastangan ng bayan ng Juda ang araw
ng Sabbath, iyan ay, hindi nila iniingatang banal ang araw sa Panginoon.  Sila ay nag-aayuno sa panlabas,
pormal na paraan; ngunit sa likod ng kanilang pag-aayuno ay kasalanan.  Ipinaliliwanag ng Dios sa Isaias
58:3 :  “Sa araw ng inyong pag-aayuno ay hinahanap ninyo ang inyong sariling kalayawan, at inyong
pinahihirapan ang lahat ninyong mga manggagawa.”  Ang panlabas, pormal na paghahandog ay hindi
nakalulugod sa mga mata ng Dios.

Ito ba ay iba kaysa sa pagsamba ng maraming iglesia sa Cristianismo ngayon?  Ang iglesia ngayon ay
binabawasan ang wastong gamit ng Sabbath.  Hindi na natin kailangan ang araw ng pamamahinga, sabi
nila.  Ang Dios ay hindi na banal sa araw na ito para sa pagsamba sa Kanyang pangalan.  Sa iglesia din
ngayon, ang mga salita ni Isaias ay dumating:  at iyong tinawag ang Sabbath bilang isang kasiyahan, at
marangal ang banal na araw ng Panginoon, at ito'y iyong pinarangalan, na hindi ka lalakad sa iyong mga
sariling lakad, ni hahanap ng iyong sariling kalayawan (Isa. 58:13). 

Ang makabagong iglesia ngayon ay sumasamba, subalit ang kanila bang pagsamba ay nagbibigay-dangal
sa Dios?  O ang kanya bang pagsamba ay tumatawag sa pansin ng tao?  Ang Dios ba, sa Kanyang Salita,
ay nagdidikta sa kanyang pagsamba, o ang lahat ng uri ng pagbabagong gawa ng tao ay ipinapasok sa
kanyang pagsamba?  



Page 4 of  6

Sa Cristianismo rin ngayon, may napakababang palagay kung sino ang Dios.  Wala tayong kaibahan sa
Juda.  Ang mababang palagay tungkol sa Dios at ang maling pagsamba ay nagbubunga rin ng mga
kasalanan na laganap sa bayan ng Juda.  Sa anumang gulang sa buhay ng iglesia ang mga kaanib ng
iglesia ay madaling maapektuhan ng gayon ding kasalanan na naglalarawan sa bayang ito.  Ngayon, din,
tulad sa panahon ng Juda, ang pag-abuso sa alak ay isang panganib na laging nariyan.  Ang pag-abuso
sa alak ay kasalanang kasabay ng mababang palagay tungkol sa Dios.  Ang serbesa, alak, matapang na
inumin, ay nagiging mga dios-diosan mismo kung saan ay ibinibigay ng mga tao ang kanilang sarili upang
makahanap na kasiyahan sa buhay.  Sa katunayan, binabalaan tayo ng Dios sa Isaias 22:13, 14 na ang
kasalanan ng pagkakaroon ng kasiyahan, kasama ang pag-abuso sa pagkain at sa pag-inom ng matapang
na inumin, ay Kanyang kahatulan sa Israel dahil sa kanyang pagkabigong maglingkod sa Kanya mula sa
puso.  Susundan ng kasalanang ito ang Israel hanggang mamatay siya sa mga kamay ng kanyang mga
kaaway o dalhing bihag.  

Ang kasalanan ng pakikiapid ay lagi ring sumusunod sa taong kulang sa wastong kaalaman tungkol sa Dios
at lumalakad sa kawalang-kaalaman ng kanyang kawalang-pananampalataya.  Ang Biblia ay malinaw na
malinaw sa paghatol nito tungkol sa pakikiapid.  Subalit ang taong-bayan ng Juda ay di-pinansin ang utos
ng Dios, kung paanong ginagawa rin ng maraming kaanib ng Cristianong mga iglesia ngayon.  Ang mas
malala pa, gayunman, ay kapag ang iglesia mismo, sa halip na hatulan ang kasalanang ito, ay
pinalalampas ito, na tunay sa Juda nang panahong iyon.  Iniisip ng mga tao sa Juda at marami ngayon
na ang Dios sa kabuuan ay tulad din natin.  Walang pagkatakot sa Dios.  Kaya ang pangangalunya at
pakikiapid ay sumagana sa Juda.  

At naroon din, ang kasalanan ng katakawan.  Ito rin ay kasabay ng pagsamba sa dios-diosan.  Ang mga
tao ay gumagawa ng dios-diosan mula sa alkohol, gumagawa sila ng dios-diosan mula sa pakikiapid, at
ang mga tao ay gumagawa ng dios-diosan mula sa pera at mga karangayaan na nabibili nito.  Bilang
resulta, sila ay nandaraya at nagsusugal.  Ang kanilang mga mata ay nadungisan ng kanilang pagnanasa
para sa kayamanan at kasaganaan nitong sanlibutan.  Lahat ng mga kasalanang ito sa pagsamba at sa
buhay ng mga kaanib ng Juda ay ginawang hinog ang bayang ito para sa kahatulan.  Ang poot ng Dios
ay nasa kanya.

II. Ang Paalala ng Dios

Ang Dios sa gayon ay dumating sa mga natitirang hinirang sa Juda, ang mga ilang tapat ngayon na may
sumasampalatayang puso at naghihintay sa pagdating ng kanilang Mesias, at itinanong niya ang tanong
na retorika sa talatang 21:  “Hindi ba ninyo nalaman? Hindi ba ninyo narinig? Hindi ba sinabi sa inyo mula
nang una? Hindi ba ninyo naunawaan bago pa inilagay ang mga pundasyon ng lupa?”  Huwag mong isipin
sa isang sandali, mahal na kaibigan, na ang mga banal ng Dios ay hindi natuksong lumakad sa mga daan
ng masamang Juda.  Ang mga kasalanang ito ay tunay at mga panganib na naroon, lalo na sa isang
mahinang mananampalataya.  Ang masasama sa Juda ay hindi kilala ang Dios.  “Ang aking bayan ay
naging bihag dahil wala silang kaalaman,” sabi ng Dios.  Ngunit hindi rin ito totoo sa ilang mga
mananampalataya sa Juda.  Mayroon silang kaalaman.  At si Isaias ay namamanhik ngayon sa mga tanong
na ito.  

May apat na tanong na itinatanong dito, ang bawat isa ay namamanhik sa kaalaman tungkol sa Dios na
ngayon ay malayang ipinagkaloob ng biyaya ng Dios sa mga banal na ito.   “Hindi ba ninyo nalaman?  Ang
Dios ay gumawa sa inyong puso sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu na nakilala ninyo ang Dios.  Marahil
ay kailangan mong paalalahanan kung sino ang Dios, ngunit kilala mo ang Dios!  Ang mananampalataya
ay may gawa ni Jesu Cristo sa kanyang puso.  Si Cristo ay namatay upang siya ay mabigyan ng mga mata
upang makita at maunawaan ang mga bagay ng kaharian ng Dios.  Sa atin sila ay inihayag sa
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pamamagitan ng mapagbiyayang gawa ng Dios sa pamamagitan ni Cristo.  Alam natin.  Alam natin ang
ating kasalanan.  Alam natin ang ating kaligtasan kay Jesu Cristo lamang.  “Hindi ba ninyo nalaman?”  Oo,
alam natin!

“Hindi ba ninyo narinig? Hindi ba sinabi sa inyo mula nang una?”  Hindi lamang ipinagkaloob ng Dios sa
Kanyang mga anak ang mga mata upang makakita, kundi pinagkalooban rin Niya sila ng mga tainga upang
makarinig.  Ang ebanghelyo ay ipinangaral mula pa sa pasimula ng panahon.  Ang bayan ng Dios ay laging
nakakarinig ng Salita ng Dios.  Paulit-ulit na sinabi sa inyo ng mga propeta ang tungkol sa kamahalan at
kalakasan ng Dios.  Kilala ninyo kung sino ang Dios dahil ang Dios ay kumilos sa inyong puso upang
umupo sa ilalim ng pangangaral ng Salita at upang sumampalataya sa sinabi.  Tunay nga, masasabi ng
iglesia ni Cristo ngayon na narinig nila si Cristo.  Naririnig nila ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia.
Naririnig nila ito sa pamamagitan ng tunay na pangangaral ng Salita.

Tayo ba ay magiging napakahangal gaya ng mga di-mananampalataya sa mundo ng iglesia na
nag-aangking sumasampalataya ngunit lumalakad sa ganap na kahangalan ng kanilang
kawalang-pananampalataya?  Hindi mo ba naunawaan mula pa ng itatag ang lupa?  Hindi ba ang lupa
mismo, at lahat ng nilalaman nito, ay malakas na isinisigaw ang kadakilaan at kapangyarihan at kabanalan
ng Dios?  Maaaring kunin ng taong makasalanan itong katotohanan ng Dios na ipinatotoo sa paglikha at
gamitin ito sa kalikuan.  Maaari niyang paglingkuran ang nilikha sa halip na ang Lumikha, ngunit hindi
gayon sa tunay na mananampalataya.  Hindi natin maaaring ipagwalang-bahala ang itinuturo sa atin ng
mga pundasyon nitong lupa at ng daigdig na ito tungkol sa ating Dios.

Ano kung gayon ang ipinaaalala sa atin ng Dios tungkol sa Kanyang sarili?  Ang Kanyang sagot ay ibinigay
sa atin sa talatang 18:  “Kanino nga ninyo itutulad ang Dios? O anong wangis ang ihahambing ninyo sa
kanya?”  Huwag nating kalimutan kung sino ang Dios.  Siya ang tanging Lumikha.  Lahat ng iba ay nilikha.
Siya ay mataas sa Kanyang mga nilikha sa Kanyang kahigitan.  Siya ang Dios na di-nakikita na walang
katulad sa lupa.  Siya ang Isang tunay na Dios, si Jehovah.  Siya ay mula sa walang hanggang hanggan
sa walang hanggan.  Pinlano Niya ang ang lahat ng mga bagay mula sa walang hanggan.  Ipinatutupad
Niya ang payo ng Kanyang kalooban sa langit at sa lupa.  Hinahawakan Niya ang mga tubig sa Kanyang
kamay at ang mga pulo na parang pinong alabok.   Sinusukat Niya ang buong daigdig sa dangkal ng
Kanyang kamay.  Walang nakakatakas sa mundong ito mula sa pamumuno ng Dios.  Siya ang
pinakamataas sa kalangitan.  Lahat ng naninirahan sa lupa ay tumatayong wala.  At ginagawa Niya ang
ayon sa Kanyang kalooban sa hukbo ng langit at sa gitna ng mga naninirahan sa lupa, at walang
makapipigil sa Kanyang kamay o magsasabi sa Kanya, “Ano ang ginagawa Mo?”  Iyan ang patotoo ni
Nebukadnezar tungkol sa Dios.  At iyan ang kapahayagan ng mananampalataya.  Ang Dios ay dakila at
maluwalhati higit sa lahat ng mga nilikha.  Siya ay kakila-kilabot sa Kanyang dangal.  Walang Dios na
katulad ng ating Dios.  Tingnan mo Siya.  Tingnan mo Siya ng mga mata ng pananampalataya at sambahin
Siya ng pusong may pananampalataya.  Mamuhay sa Kanya mula sa pananampalatayang iyon.

Walang sinuman at walang anuman sa mundong ito ang maihahambing sa Dios.  Wala kahit kaunti ang
nagtataglay ng Kanyang wangis.  Lunukin ang lahat ng pagmamataas ng tao at yumukod sa harap ng
buhay na Dios na may pagkamangha at pagpapakumbaba at makinig sa Dios.  “Sapagkat ganito ang sabi
ng Mataas at Matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay Banal:  Ako'y naninirahan
sa mataas at banal na dako, at gayundin sa may pagsisisi at mapagpakumbabang-loob “ (Isa. 57:15).

III. Ang Tugon ng Mananampalataya

Kapag ating inisip kung gaano kadakila ang ating Dios, ang ating tugon, bilang mananampalataya, ay
pagpapakumbaba.  Ang Dios ay ating kanlungan at ating kalakasan, isang handang saklolo sa bagabag.
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Ang Dios na ito ang ating Dios.  Siya ang magiging gabay natin hanggang sa kamatayan!  Panginoon,
sumasampalataya ako, tulungan Mo ang aking kawalan ng pananampalataya.  Nawa ay hindi ako
magpadala sa mga tuksong nakapaligid sa akin, kahit na makita ko ang iba sa iglesia na namumuhay sa
mga daan nitong kasalanan.  Ang aking pagsamba nawa sa Iyong banal na pangalan ay mapanatiling
dalisay upang ang aking mga papuri ay maging katanggap-tanggap sa Iyo, Isang mataas at matayog.  At,
Panginoon, kung saan ko nalilimutan ang Iyong pangalan at iniuunat ang aking mga kamay sa mga
dios-diosan ng sanlibutang ito, bumangon, tulungan, at tubusin Mo ako!  Ang tugon ng mananampalataya
ay laging may pagpapakumbaba.  Pagkatapos, sa isang positibong paraan, nagpapatuloy siya at nagsisikap
nang higit upang mamuhay ng karapat-dapat sa Dios.  Lumalakad siyang may pagpapasalamat sa Dios
at pumapasok sa pagsamba sa Dios.  Namumuhay siya sa pakikisama at pag-ibig ng Dios na tumutupad
sa tipan Niya sa Kanyang bayan.  Ang gayong mananampalataya ay nalalaman at binibigyang-katiyakan
na yaong dakilang Dios ay kanyang Dios at ang galit at poot ng Dios ay hindi nananahan sa kanya, kundi
ang kanyang mga kasalanan ay ipinatawad na sa kanya at siya ay tunay na pinagpala ng Dios.

Paano man siya patnubayan ng Dios sa kanyang buhay, siya ay masaya at nasisiyahan.  Ah, ang pagiging
mapalad ng mananampalataya!


