
ISAIAS 9:1-7 
1 Gayon man ay hindi magkakaroon ng paguulap sa kaniya na nasa kahapisan. 
Nang unang panahon ay dinala niya sa pagkawalang kabuluhan ang lupain ng 
Zabulon at ang lupain ng Nephtali, nguni't sa huling panahon ay ginawa niyang 
maluwalhati, sa daang patungo sa dagat, sa dako roon ng Jordan, ng Galilea ng 
mga bansa. 

2 Ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag: silang 
nagsisitahan sa lupain ng lilim ng kamatayan, sa kanila sumilang ang liwanag. 

3 Iyong pinarami ang bansa, iyong pinalago ang kanilang kagalakan: sila'y 
nangagagalak sa harap mo ayon sa kagalakan sa pagaani, gaya ng mga tao na 
nangagagalak pagka nangagbabahagi ng samsam. 

4 Sapagka't ang pamatok na kaniyang pasan, at ang pingga sa kaniyang balikat, 
ang panghampas ng mamimighati sa kaniya, ay iyong sinira na gaya sa 
kaarawan ng Madian. 

5 Sapagka't ang lahat na sakbat ng nasasakbatang tao sa kaguluhan, at ang 
mga kasuutang puno ng dugo ay magiging para sa pagkasunog, para sa mitsa 
ng apoy. 

6 Sapagka't sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang 
anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ang 
kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, 
Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. 

7 Ang paglago ng kaniyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi 
magkakaroon ng wakas, sa luklukan ni David, at sa kaniyang kaharian, upang 
itatag, at upang alalayan ng kahatulan at ng katuwiran mula ngayon hanggang sa 
magpakailan man. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo.
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