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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Awit 48:14 

“Dios Natin at Gabay”

ni  Rev. Rodney Kleyn

Sa pasimula ng taong ito (2010), nais kong tingnan mo ang Mga Awit 48:14, kung saan sinabi niya,
“Sapagka't ang Dios na ito ay ating Dios magpakailan-kailan man: siya'y magiging ating patnubay
hanggang sa kamatayan.” 

Ang pagpapalit ng taon ay panahon natin upang huminto at mag-isip tungkol sa panahon at mga
nangyayari.  Ito ay tulad sa isang signpost o posteng may nakakabit na tanda.  Dapat nating balikan ang
nakaraan at tingnan ang kung ano ang paparating.  Minsan hindi natin gustong gawin ito.  May masyadong
masakit sa nakaraan na nais nating limutin at makakuha ng isang bagong pasimula at tingnan ang
paparating.  O minsan hindi na natin iniisip kung ano ang hinaharap – may mga takot sa kinabukasan kaya
hindi natin makuhang isipin ito.  Ang nais lamang natin ay tumingin sa nagdaang mga magagandang
alaala.

Mula sa pantao at makamundong pananaw, ito ay may kahulugan.  Kung ang buhay ay tungkol lamang
dito at ngayon, tungkol sa mga araw na ating inilalagi sa mundo, siyempre nais mong kalimutan ang mga
bagay na hindi mabubuti at tumuon sa mga mabubuti lamang.  Kung wala ang Dios, ang mga kirot at mga
takot sa buhay ay hindi maipapaliwanag.

Subalit ang pananaw ng mananampalataya, na pananaw din ng mang-aawit, ay medyo magkaiba.
Tiningnan niya ang nagdaan at ang hinaharap kasama ang Dios sa kanyang isipan.  O mas mabuti,
tiningnan niya ang Dios habang inaalala niya ang nagdaan at minamasdang mabuti ang hinaharap.  Sa
mga Awit 48, nililingon din ng mang-aawit ang mga kaguluhan ng nagdaan, at kanyang nakikita ang
kabutihan at katapatan ng Dios.  Siya rin ay nakatingin sa darating, gayon din sa mga takot ng bukas,
kahit pa ng kamatayan, at siya ay may katiwasayan sa kapangyarihan at sa presensya ng Dios.  At gayon
din dapat ang ating maging pananaw bilang mga mananampalataya habang ating malinaw na tinitingnan
ang bagong taon at mga taong paparating sa atin.

Pansinin sa unang talatang ito kung paanong kinilala ng mang-aawit ang kanyang Dios.  Kanyang sinabi,
“Ang Dios na ito.”  Ang salitang “ito” ay dapat bigyan ng diin.  Hindi ito nagkataon lamang.  Hindi lamang
ito isiningit.  Narito ito na may kadahilanan – upang kilalanin ang nag-iisang tunay na Dios na esklusibo
at tiyakan – upang kilalanin ang nag-iisang tunay na pagka-Dios sa Biblia bilang natatanging tunay na Dios
– upang kilalanin Siya mula sa  lahat ng mga huwad na dios na nilikha ng tao at pinaglagakan ng kanilang
pagtitiwala.

Nabubuhay tayo sa panahon at sa daigdig kung saan maraming usapin tungkol sa Dios, at ang tao ay tila
napaka-relihiyoso.  Subalit kapag sila ay piniga upang ipakilala ang kanilang Dios, kapag sila ay
natatanong, makikita na sila ay walang tiyak o maayos na paliwanag sa kanilang isipan tungkol sa Dios.
Sinong Dios?  Ito ba ay ang dios ng mga Muslim o ng dios ng mga Hindu o ng dios ng ibang relihiyon?
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At sasabihin nila,  “Mahalaga pa ba ito?  Hindi ba’t naniniwala rin naman tayo sa iisang Dios?”  At nais
nilang isama ang bawat isa sa iisang payong ng relihiyon.

At ganito ang pamamaraan sa Lumang Tipan nang isulat ng mang-aawit ang Salmong ito.  Ang bawat
bansa ay may kanya-kanyang dios.  At kanilang sinasabi sa Israel,  “OK lang, na mayroon kayong Dios.
Mayroon din tayong mga dios.  Huwag lang kayong maging esklusibo sa inyong relihiyon.”  Subalit sinabi
ng mang-aawit,  “Ang Dios na ito, ang Dios na ito, ang ating Dios, ang Dios ng Biblia, ang Dios ng
Cristianismo.  Siya lamang.  Ito ang Dios ay walang ibang dios.”

Ito ang saligan ng pananampalatayang Cristiano.  Tanging ang nagtitiwala lamang sa Dios na ito ang may
katiyakan at pag-asa sa hinaharap.  Sa Isaias 25:9,  “Narito, ito'y ating Dios; hinintay natin siya, at ililigtas
niya tayo: ito ang Panginoon; ating hinintay siya, tayo'y matutuwa at magagalak sa kaniyang pagliligtas.”
Tanging sa pananampalatayang ito lamang masasabi,  “Hindi namin kailangan ng di-tiyak na Dios.  Ang
aming Dios ay hindi malabo, di-kilala, nabubuhay ng malayo.  Siya ang Nag-iisa na siyang mayroong tunay
at solidong kaalaman.  At dahil dito, tayo ay may katiyakan.”

Ito ay iba sa pabagu-bagong paniniwala ng iba tungkol sa Dios ng Biblia.  Naaalala mo ba nang dumating
si Elias sa Israel sa Bundok ng Carmel, dumating na nagtatanong:  “Hanggang kaylan kayo
mangag-aalinlangan sa dalawang isipan? kung ang Panginoon ay Dios, sumunod kayo sa kaniya: nguni't
kung si Baal, sumunod nga kayo sa kaniya.”  Sila ay hindi mapalagay.  Sa kabanatang 6:1 ni Santiago ay
sinasabi,  “Humingi siyang [ang tao] may pananampalataya, na walang anomang pagaalinlangan:
sapagka't yaong nagaalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad
sa magkabikabila.”  Tayo ay may katiyakan habang tayo ay dumadalangin.  Tayo ay may katiyakan habang
ating hinahanap ang Dios – dahil ang Dios na ito ay ang ating Dios, ang Dios ng Biblia, ang Dios ng
pananampalatayang Cristiano.  Ito ang saligan ng ating pananampalataya.  Ang ating hinaharap ay
nakasalig sa kapanatagan sa Dios na siyang nagpahayag sa Kanyang sarili sa Biblia.

Sino ngayon ang Dios na ito?  Pabalik sa talatang 1 sinasabi ng mang-aawit,  “Dakila ang Panginoon, at
marapat pakapurihin.”  Ang salita dito ay  “Jehovah.”  Nasa isipan niya rito ang kapangyarihan ng Dios.

Saan mo makikita ang kapangyarihan ng Dios?  Ang kapangyarihan ng Dios ay naitatampok sa maraming
iba’t ibang kaparaanan.  Makikita mo ang kapangyarihan ng Dios, una sa lahat, sa daigdig ng sangnilikha
at kung ano ang makikita mo sa ating paligid.  Ang Dios ang Manlilikha ng mga langit at ng lupa.  Siya ang
gumawa sa sanlibutan.  Kanyang inanyuan at binihisan ang kalawakan.  Kanyang inilagay ang mga bituin
sa kanilang mga lugar at ang mga planeta sa kanilang iniikutan.  Kanyang ginawa ang bawat nilikha at ang
ganap na halimbawa at lugar ng bawat bagay.  Sa Mga Awit 89:11ss.:  “Ang langit ay iyo, ang lupa ay iyo
rin: ang sanglibutan at ang buong narito ay iyong itinatag, Ang hilagaan at ang timugan ay iyong nilikha...
Ikaw ay may makapangyarihang bisig: malakas ang iyong kamay, at mataas ang iyong kanang kamay.”
Nilikha ng Dios ang bawat bagay dahil sa salita ng Kanyang kapangyarihan.  Ipinag-utos Niya at ito sila’y
lumabas.

Makikita mo rin ang kapangyarihan ng Dios sa Kanyang dakilang gawa ng probidensya.  Kanyang
hinahawakan ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng Kanyang kapangyarihan.  Siya ay ang
kontrol nito.  Kanyang ipinapadala ang niyebe at ang ulan.  Binibigyan Niya ang tao at ang hayop ng
kanilang pagkain.  Kanyang hawak ang mga kapanahunan.  Kanyang kontrol ang galaw ng mga planeta.
Kontrol Niya ang lahat ng likas na mga pangwakasak na dumarating sa sanlibutang ito.

Makikita mo rin ang kapangyarihan ng Dios sa Kanyang pamamahala ng lahat ng mga bagay – gayon din
ng masasamang tao at kanilang mga gawa.  Sa Mga Gawa 17:26 sinabi ni Pablo na Kanyang nilalang ang
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lahat ng tao at Kanyang nalalaman ang panahon at naglalagay ng hangganan ng kanilang tirahan.  Ayon
sa aklat ni Daniel, at walang makahahadlang sa kaniyang kamay, o makapagsasabi sa kaniya, “Anong
ginagawa mo?”

Kaya nga, sa daigdig ng sangnilikha ating makikita ang itinatampok na kapangyarihan ng Dios.  Ganito ang
isang bagay na nakikita rin ng mga di-mananampalataya.  Sa Mga Roma 1:20:  “Ang mga bagay niyang
hindi nakikita buhat pa nang lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag, sa pagkatanto sa
pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya [ito ay ang Dios], maging ang walang hanggan niyang
kapangyarihan at pagka Dios; upang sila'y walang madahilan.”  

Dakila ang Panginoon!  Ang Dios na ito ay ang ating Dios!

Subalit kapag nagsasalita ang mang-aawit ng kadakilaan at kapangyarihan ng Dios, mayroon pang nasa
kanyang isipan.  Sa iyong nabasa sa Mga Awit, nakita mo na ito ay Salmo ng gawa ng Dios sa kaligtasan
ng Kanyang bayan at Kanyang iglesia – isang awit ng kagalakan para sa katiyakan ng iglesia.  “Dakila ang
Panginoon, at marapat pakapurihin,”  sabi ng mang-aawit sa talatang 1.  Saan?  “Sa bayan ng aming Dios,
sa kaniyang banal na bundok.”  Sa talatang 3:  “Ang Dios ay napakilala sa kaniyang mga bahay-hari, na
pinakakanlungan.”  Ganito ang sinasabi ng mang-aawit.  Kung ating uunawain at ipapahayag at
pagtitiwalaan ang kapangyarihan ng Dios na ito, dapat nating masdan ang iglesia at ang mga pinili ng Dios
at ang gawa ng Dios sa pagliligtas ng Kanyang bayan sa sanlibutang ito.

Ang Jerusalem at ang kasaysayan ng Jerusalem sa Lumang Tipan ay mga larawan ng gawa ng Dios at para
sa Kanyang iglesia ngayon.  Sinabi ng mang-aawit ang Zion at Jerusalem.  Hindi niya tinutukoy ang lugar
nito sa mapa.  Ang Zion ay ang pangalan ng mga pinili ng Dios sa bawat kapanahunan.  At ang Dios ang
tanggulan ng Kanyang bayan.  Ipinagtatanggol ng Dios ang iglesia laban sa kanyang mga kaaway (vv.4-6).
Sa mga talatang 12, 13 sinasabi sa atin ng mang-aawit na magtungo tungkol sa iglesia at hanapin
kaligtasan niya, masdan kung ano ang ginawa ng Dios para sa kanya.  Ang Jerusalem ay isang malakas
na siyudad sa ibabaw ng mataas na burol – halos hindi masasakop na tanggulan.  At may ilang ulit itong
nasakop, ang mga tao ay nagtaka at nagulat.  At sinasabi ng mang-aawit,  “Ganito pinapangalagaan ng
Dios ang Kanyang iglesia.”

Ganito dapat nating tingnan ang kapangyarihan ng Dios sa ating pagsisimula ng taon.  Ang Dios na ito,
ang Dios na nag-iingat at nagtatanggol ng iglesia, ang Dios na ito ay ang ating Dios.

Makikita mo ito sa pang-maliitang sukatan sa kasaysayan ng iyong sariling buhay o ng iyong sariling
iglesia.  Kung lilingunin mo pabalik, marahil makikita mo ang ilang kirot sa nagdaan.  Makikita mo ang mga
kaaway ng Dios na dumating laban sa iyo at laban sa iglesia.  Naranasan mo ang mga bagay na ito sa
iyong sariling buhay sa pag-uusig at mga kaguluhan.  Subalit sa lahat ng ito, naging mabuti ang Dios.  Siya
ay naging matapat.  Siya ay hindi nagbago sa Kanyang pag-ibig.

Sa malakihang sukatan, makikita natin kung ano ang ginawa ng Dios para sa iglesia.  Dito nakapatungkol
ang kasaysayan.  Sa pangwalang-hanggan, pinili ng Dios ang iglesia na maging Kanyang bayan kay Cristo.
Kanyang nalaman ang kabuuang bilang ng Kanyang mga piniling tao.  Kanyang nalaman kung sino sa mga
ito at ang kanilang panahon sa katawan ni Cristo.  Ibinigay Niya sa kanila ang Kanyang Anak upang
maging Tagapagligtas at asawang lalaki ng Kanyang iglesia.  Isinugo Niya ang Kanyang Anak upang
tubusin sila, upang bayaran ang halaga sa krus para sa kanila.

Nasa isipan din ng mang-aawit ang mga bagay na ito.  Sinabi niya,  “Aming inaalaala ang iyong
kagandahang-loob.  Ang iyong kanang kamay ay puno ng katuwiran.”  Ano ang mga bagay na ito?  Ang
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kagandahang-loob ay matatag, tipanang pag-ibig, ang Kanyang pangakong Cristo.  At ang kanang kamay
ng katuwiran ng Dios ay dapat makapag-paisip sa atin tungkol sa krus.  Ang kanang kamay ng Dios ay ang
Kanyang makapangyarihang kamay.  Ang kamay na ito ang wawasak sa atin, malibang ilagay ng Dios ang
kanang kamay na ito sa Kanyang Anak sa krus.  Narito ang hatol ng kasalanan at ang kabayaran para sa
kasalanan.  Dito ang kaaway ng kasalanan ay malulupig, ang posas ng kapangyarihan ni Satanas ay
masisira, at ang kaaway ay itatapos sa pagkatakot.

Tinitipon ng Dios ang iglesia ngayon sa pamamagitan ng Kanyang salita at Espiritu.  Nagbibigay Siya ng
matapat na pangangaral sa iglesia upang ilantad at upang makita ang ating kailangan at upang dalhin tayo
sa krus.  Binubuksan Niya ang mga puso ng Kanyang mga pinili sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa
Kanyang soberanong pagkilos ng regeneration.  At pinananatili Niya ang iglesia.  Sinabi ni Jesus sa Juan
10:  “Sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay; at kailan ma'y hindi sila malilipol, at hindi sila
aagawin ng sinoman sa aking kamay.  Ang aking Ama, na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila
kay sa lahat; at hindi sila maaagaw ninoman sa kamay ng Ama.”  Ito ang kapangyarihan at ang kadakilaan
at ang di-nagbabagong Dios.

Ito ang Dios.  Sinasabi ng mang-aawit sa atin na tingnan ang kaligtasan ng iglesia, subalit higit sa lahat
ay tingnan ang Dios at ang kaligtasan kay Cristo.  Ang Dios na ito ay ang ating Dios.

Patuloy sa pagsasabi ang mang-aawit sa atin kung sino Siya para sa atin.  Siya ay ang ating Dios at ating
gabay.  Yaon ay isang pagpapahayag.  Ang Dios na ito na may dakilang kapangyarihan, ang Dios ng
kaligtasan, ang Dios ng iglesia, ay aking Dios.

Gayon ay isang katangi-tangi at isang matapang na pagpapahayag.  Paanong maaangkin ng isang tao ang
Dios bilang kanyang Dios?  Sa iyong paglingon pabalik sa iyong buhay sa nagdaang taon, walang
maipagmamalaking anumang bagay.  Lahat tayo ay mga walang pakinabang na mga alipin.  Hindi natin
masasabi,  “Mabuting pagpili ang ginawa ng Dios nang piliin Niya ako na maging Kanyang bayan.”  Gayon
ay isang pagmamalaki.  Sa ating mga buhay, ginagawa natin ang ating sarili na hindi karapat-dapat na
tawaging mga anak ng Dios, na maging Kanyang pag-aari.  At ang iba, ay magsasabing,  “Dapat ay
matapang nating tawagin ang Dios ng Biblia na ating Dios.”  Subalit ginawa ito ng mang-aawit.  Dinadala
tayo, sa pahayag na ito, ng higit pa sa kapangyarihan ng Dios at sa gawa ng Dios sa isang bagay na
napaka-personal.  Ganito ang aking Dios.

Paano natin nasasabi ito?  Muli, dapat nating tingnan ang Dios sa ganito.  Ito ang kadakilaan ng
kagandahang-loob ng Dios.  Kahit tayo ay mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay para sa atin.

Kaya ito ay isang nakamamanghang kapahayagan.  Subalit ito rin ay napaka-personal.  Nagpapahayag ito
ng isang personal na relasyon sa Dios.  Hindi sasabihin ng anak ng Dios na,  “Siya ang Dios ng
Cristianismo.”  O di naman kaya, “Ako ay pinili at ako’y ligtas, kaya hindi ko na kailangan pang isipin ang
Dios.  Ano pa man ang aking ginagawa, ligtas pa rin ako.”  Ang anak ng Dios ay hindi magagawa at
makakapagsabi ng ganitong paraan.  Mayroong napaka-personal na relasyong ipinapahayag dito.

At mayroong dalawang patong dito.  Una, ipinapahayag ng anak ng Dios ang kanyang lugar sa katawan,
sa iglesia.  Sinasabi niya,  “Ang Dios na ito ay ating Dios.”  Hindi siya nagsasalita lamang bilang indibidwal.
Ang ating personal na relasyon sa Dios ay nagsisimula hindi sa atin bilang indibidwal.  Ang Dios ay hindi
lamang aking Dios.  Siya ay ating Dios.  Siya ay Dios dahil Kanyang inligtas ang iglesia.  At sa
pamamagitan ng iglesia at sa pamamagitan ng pinagmumulan ng biyaya, ang aking pansariling
pananampalataya ay dumarating sa pagpapahayag.  Ang Dios na ito ay ating Dios.
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Subalit, ito ay personal.  Ang siyang nagsasabing “ating Dios” ay nagsasabi din na “aking Dios.”  Kanyang
napagtatanto na siya ay nakatayo sa harapan ng Dios mismo mula sa pang araw-araw.  Kaibigan niya ang
Dios.  Lumalakad siyang kasama ang Dios na tulad ng ginawa ni Enoc.  Kung Siya ay aking Dios, lalakad
akong kasama Niya.  Babasahin ko ang Kanyang salita.  Lalapit ako sa Kanya sa pananalangin.  At Siya
ang aking magiging Bato sa aking buhay sa bawat araw na darating.

Pagkatapos sinabi ng mang-aawit na, dahil Siya ay aking Dios, Siya rin ay aking gabay.  Gayon ay isang
nakakaaliw na salita sa ating pagharap sa bukas.  Dinadala ako nito na malapit sa Dios.  Ibinababa nito
ang Dios sa aking buhay.  Kung aking sasabihin na Siya ay aking Dios, ito ay tila medyo malayo.  Tayo ay
mga nilalang at Siya ay Dios.  Tayo ay maliit at Siya ay walang katapusan.  Kaya nagsabi ang mang-aawit
ng presensya ng Dios.  Siya ay ating magiging gabay.

Ano ba ang isang gabay at bakit kailangan mo ng isang gabay?  Ang isang gabay ay siyang kasama mo
upang gabayan ka sa pamamagitan ng isang bagay na hindi posibleng daanan ng sa sarili mo lang.  Siya
ay nariyan upang ipakita sa iyo ang daan.  Nariyan siya upang tulungan ka na iwasan ang mga panganib.
Nakakita ako noon ng isang tao na nagbuhat sa daan-daang milya na naka-bangka sa ilog ng Amazon.
At siyempre, mayroon siyang gabay sa paglalakbay.  Kailangan mo ng gabay sa sitwasyon tulad nito dahil
mayroong mga katutubo at mayroong mga buwaya at hindi mo alam kung ano ang ligtas na kainin at ang
ilog ay malalim.  Kaya kailangan mo ng gabay.  At ito ay totoo rin sa atin buhay, lalo na mula sa espiritual
na pananaw.  Ang daan ng buhay ay makipot at mapanganib.  At maraming mga panganib sa dadaanan.
Maraming mga tukso.  Ang buhay ay pakikipagbaka.  Nariyan ang mga malalaking kaaway ng sanlibutan
at ang laman at ninanais ng demonyo na puksain tayo.  Mayroon bang gustong lumakad na nag-iisa
lamang?  Hindi natin magagawa.  Kailangan natin ng gabay.  At ito ang Dios.  Siya ang pinakamabuti at
tanging gabay.  Sinabi ni Job na Kanyang nalalaman ang daan na kanyang kinalalagyan.  Hindi lamang
Niya nilikha at pinapangasiwaan ang lahat ng mga bagay, kundi Kanyang itinanim ang ating mga buhay
sa bawat minuto nito.

At bilang ating gabay, Kanyang ginagabayan ang mga pangyayari ng ating buhay upang ipaglingkod ang
Kanyang pang walang-hanggang layunin ng pagmamahal para sa atin.  Sinabi ng mang-aawit sa Mga Awit
73,  “Iyong papatnubayan ako ng iyong payo, at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian.”
Nalalaman ng Dios ang bawat hakbang ng dinadaanan ng ating buhay.  Ginagabayan Niya tayo sa
pamamagitan ng buhay na ito dahil sa Kanyang salita:  “Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at
liwanag sa aking landas.”  Ito ang mapa para sa mga mananampalataya.  Binabalaan tayo nito sa mga
panganib na ating hinaharap.  Sinasabi nito sa atin na magkakaroon ng mga lugar na mabako sa
paglalakbay.  Subalit, sa lahat ng ito, sinasabi ng Biblia, tayo ay ginagabayan sa kaluwalhatian.  Kaya ang
Dios ang ating gabay.

At ang mang-aawit ay nagsasalita kapag ang Dios ang ating gabay.  Mula sa talata masasabi natin na Siya
ay palagi nating magiging gabay.  Siya ay sumasalamin sa kabutihan ng Dios sa nagdaan, sa kasaysayan
ng iglesia.  Ang Dios ay palaging gabay ng Kanyang mga pinili sa nakalipas.  Ibig sabihin nito Siya rin ang
ating  gabay sa kasalukuyan.  Anumang mga kahirapan ang iyong hinaharap sa kasalukuyan, anumang
kagipitan na mayroon ka sa iyong buhay ngayon, ang Dios ang iyong magiging gabay.  Nalalaman Niya
ang lahat ng mga bagay na darating sa iyong buhay.  Gagabayan Ka niya dito.  Iingatan ka Niya.  At hindi
ka dapat matakot.

At kasama rin natin Siya sa hinaharap.  Gayon ang binibigyan ng diin sa teksto.  “Sapagka't ang Dios na
ito ay ating Dios magpakailan-kailan man: siya'y magiging ating patnubay hanggang sa kamatayan.”
Pag-isipan mo ang mga salitang iyon.  Ang ating Dios kailanpaman!  Hindi mo masasabi ang tungkol sa
anumang bagay na mayroon ka – mga bagay na panlupa, ang iyong kalusugan, ang iyong katawan.  Hindi
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mo masasabi,  “Akin ito kailanpaman.”  Tayo ay mga nilikha ng panahon.  At ang paglipas ng panahon ay
nagsasabi din sa atin.  Ang panahon ay tulad sa pag-agos na tinatangay tayo.  Subalit ang Dios ay kasama
natin kailanpaman.

Sinasabi ng mang-aawit,  “hanggang sa kamatayan.”  Hindi ibig sabihin nito na gagabayan ka ng Dios sa
buong buhay mo at pagkatapos iiwanan ka sa iyong kamatayan.  Siya ay magiging ating gabay sa
kamatayan o sa hanggang kamatayan.  Ang kaisipan dito na kapag nakaharap mo na ang huling kaaway
ng kamatayan, hindi mo kailangang harapin ito na nag-iisa bilang anak ng Dios.  Ang Dios ay kasama mo
bilang iyong Dios at gabay.  Ang ilan sa inyo, marahil, makakaharap ang kamatayan sa matandang gulang
na.  Hindi ka pababayaan ng Dios sa iyong kamatayan.  Kay Cristo, napagtagumpayan na ng Dios ang
kamatayan.  Ang kamatayan ay alipin ng Dios.  Si Cristo mismo ay dinaanan ang kamatayan.  Siya ay
napako, namatay, at inilibing.  Siya ay nahimlay sa libingan.  Subalit ngayon Siya ay nabuhay na!  Ito ang
maluwalhating mensahe ng Kasulatan.  Ang Dios na ito, ang Dios na siyang lumupig sa kamatayan, ang
gagabay sa atin sa pamamagitan ng kamatayan tungo sa Kanyang walang-hangang pamamahinga, tungo
sa kaluwalhatiang walang hanggan.

Bilang mga mananampalataya, nakatitiyak tayo nito habang tayo ay lumalakad.  Hindi natin dapat isipin
na ang buhay ay magiging madali; na hindi tayo magkakaroon ng mga kaguluhan at pagsubok sa buhay.
Magkakaroon tayo.  Sinabi ni Jesus,  “Sa buhay na ito  mayroon kayong kapighatian.”  Subalit ito ang ating
katiyakan:  Ang Dios na ito, ang Dios ng Biblia, ay ang ating Dios kailanpaman.  Siya ang ating magiging
gabay, kahit pa at sa pamamagitan ng kamatayan upang magdala sa atin sa kaluwalhatian.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama namin sa langit, nagpapasalamat kami sa Iyo sa katiyakang nasa amin, hindi nakasalig sa aming mga
sarili, kundi nakasalig po sa Iyo – na Siyang ikaw, ang Iyo pong katapatan, ang Iyo pong
kagandahang-loob, na Siya Mong ginawa, at ang mga pangako ng Kasulatan na nakasalig po sa Iyo.
Bigyan kami, Panginoon, ng katiyakan habang kami ay sumusulong bilang Iyo pong mga pinili.  Dalangin
namin ito alang-alang kay Jesus, Amen.


