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GENESIS 47:8-9 
"ANG MAIGSI AT MASAMA NATING BUHAY" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Nais kong tawagin ang inyong pansin sa araw na ito sa isang kahanga-hangang tagpo na inilarawan 
sa atin ng Salita ng Dios.  Ito ay matatagpuan sa Genesis 47:8, 9:  “Sinabi ng  Faraon kay Jacob, 
Gaanong karami na ang mga araw ng mga taon ng iyong buhay?  Sinabi ni Jacob sa Faraon, Ang mga 
taon ng aking paninirahan sa lupa ay isandaan at tatlumpung taon; kakaunti at masasama ang 
naging mga taon ng aking buhay. Hindi iyon maihahambing sa mga taon ng buhay ng aking mga 
ninuno sa panahon ng kanilang mahabang pamumuhay.”   
 
Narito ang matandang patriyarkang si Jacob.  Ang mga mata niya ay lumalabo na, ang kanyang likod 
ay nakayuko na sa mga kabigatan ng mahaba at makasaysayang buhay.  At siya ay nakasandal sa 
mga bisig ng kanyang anak na si Jose.  Sila ay pumasok sa bulwagan ng Faraon, ang 
makapangyarihang puno ng kaharian ng Ehipto.  Si Jacob, ang tagapagmana ng mga pangako ng 
Dios, ay nakatayo sa harap ng pinuno ng sanlibutang ito, si Faraon.  At tinanong ng Faraon si Jacob, 
“Gaanong karami na ang mga araw ng mga taon ng iyong buhay?”  Nalalaman ni Jacob na siya ay 
nasa dulo na ng kanyang buhay.  Bagaman mabubuhay pa siya ng labimpitong taon pagkatapos ng 
tagpong iyon, siya ay isandaan at tatlumpung taon nang itanong sa kanya ito.  At nadama niya na 
ang kanyang buhay ay madali nang magtatapos.   
 
Ang tanong ng Faraon ay naging sanhi upang huminto ng sandali si Jacob at gunitain ang buo niyang 
buhay.  Sumagot siya ng higit pa sa itinatanong ni Faraon.  Ibinigay niya hindi lamang ang kayang 
edad, kundi tinantiya niya ang buo niyang buhay – kakaunti at masasama ang naging mga taon ng 
aking pamumuhay. 
 
Ang sitas na ito ay nababagay sa atin ngayon sa ating sandaling paghinto sa pagtatapos ng taon 
upang gunitain ang ating buhay.  Kalimutan ang tungkol sa kinabukasan.  Alisin mo muna ang mga 
alalahanin.  Sandali mong iwan ang hinaharap.  At, kasama ng matandang si Jacob, hayaan mong 
balikan sa isang iglap ang iyong buhay sa puntong ito.  Ang nakalipas na taon, 365 na araw, ang 
nakaraang dekada, ang iyong buhay mula simula hanggang ngayon – ano ang nakikita mo?  Paano 
mo ito susumahin?  Tayong lahat ay maaaring lumagay sa katayuan ni Jacob.  Para sa ilan sa atin, 
naroon tayo mismo – tayo ay nasa hangganan, maaaring hindi na tayo mabuhay upang makita pa 
ang isang taon.  Ngunit kayong lahat, kayo man ay nasa kalagitnaang gulang, sa inyong dalawampu, 
o maging isang bata, ay maaaring ilagay ang inyong sarili sa hangganan ng inyong buhay.  Maiisip 
mo ang katotohanang hindi mo na makikita ang isa pang araw.  Ang iyong buhay?  Paano mo ito 
susumahin? 
 
May isang bagay tungkol sa pagtatapos ng taon, ang gabi ng lumang taon, na nagsasabing, 
“Alalahanin mo, O lalaki/babae/bata, ikaw ay mamamatay.”  Mayroong bagay na tumatawag sa atin 
upang tantiyahin ang ating buhay.  At iyan mismo ang ginagawa ni Jacob.  Tandaan, si Jacob ay 
bumaba ngayon sa Ehipto upang makita si Jose na inakala niyang patay na.  Si Jose ang 
tagapamahala ng lupain ng Ehipto at dinala niya ang kanyang ama sa harap ng makapangyarihang 
Faraon.  Nang tanungin siya ni Faraon, “Gaanong karami na ang mga araw ng mga taon ng iyong 
buhay?”  ang buong buhay ni Jacob ay bumabalik sa isang iglap sa kanyang paningin.  At inilalagay 
ng Dios ang tanong na iyan sa iyo, ngayon:  Anong tungkol sa iyong buhay?  Inilalagay Niya iyan sa 
harap nating lahat nang di maiiwasan.  Ang sanlibutan ay tutugon ngayon at bukas ng gabi, “Beer 
pa! Lakasan n’yo pa ang tugtog! Magkasiyahan tayo.”  Nais nilang iwasan ang tanong.  Eh ikaw?  
Ilang taon ka na?  Kumusta ang iyong buhay?  
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Si Jacob ay nagbigay ng tunay na pagtatantiya.  Sinabi niyang ang kanyang buhay ay maigsi at 
masama.  Ngayon, sa una, iyan ay magmumukhang nakakalungkot, at maaaring magmukha itong 
mapait na daing sa atin.  Masasabi nating ang pagtatantiya ni Jacob ay iba sa maaaring sabihin ng 
karamihan ngayong gabi at sa maririnig natin mula sa mga labi ng maraming komentarista. Sa 
mababaw na pagtingin, sasagot sila sa “Kumusta ka naman?”  “Naging mahirap itong taon, pero 
naging mabuting taon.”  Marahil ay nakatanggap ka ng sulat mula sa isa sa iyong mga kaibigan.  At 
bagaman nagbigay-puna sila sa mga pagsubok na kanilang naranasan nang nakaraang taon, 
ninanais ng sulat na mag-iwan ng palagay na ang buhay ay isang malaking tagumpay.  Ang asawa ay 
naitaas ang katungkulan.  Ang maybahay ay abalang pinauunlad ang kanyang mga kakayahan.  Ang 
mga bata ay nagtatagumpay sa paaralan.  Nais nating mag-iwan ng pinakamabuting palagay.  Ah, oo, 
mayroong masasamang bagay.  Ang ekonomiya ay mabuway.  Pero huwag nating pag-usapan iyan 
ngayon.  Huwag ngayong gabi. 
 
Medyo kakaiba ang paliwanag ni Jacob.  Walang pagpapalambot ng mahihirap na punto.  Walang 
pag-iwas sa katotohanan.  Walang pagtatangka upang pagtakpan.  Kakaunti ang naging mga araw 
ko, iyan ay, maigsi at masama, magulo at puspos ng kasalanan.  Si Jacob ay tapat.  Si Jacob ay 
gumagawa ng kapahayagan ng pananampalataya.  Si Jacob ay nagsasalita habang siya ay 
nililiwanagan ng Espiritu ng banal na Dios.  Basahin ang Hebreo, kapitulo 11, talatang 13.  Doon ay 
sinasabi sa atin ng Biblia ang tungkol kay Jacob at lahat ng mga bayani ng pananampalataya:  sila ay 
namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako, ngunit mula sa malayo ang mga 
iyon ay kanilang natanaw at binati. Kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at 
manlalakbay sa ibabaw ng lupa.  Si Jacob ay nagsasalita sa pamamagitan ng pananampalataya. 
 
Mayroong pagsisikap, syempre, na subuking ipaliwanag ang mga salita ni Jacob bilang 
nakababahalang pahayag.  O binanggit, marahil, na sumasagot si Jacob na sadyang nambobola.  May 
ilan na lalapit sa Kasulatang ito at magsasabing malinaw na alam ni Jacob na inaangkin ng mga 
Faraon ng Ehipto na sila ay walang kamatayan bilang mga dios kaya naman si Jacob ay ibinaba ang 
kanyang buhay bilang walang saysay upang papurihan si Faraon.  Hindi, iyan ay magiging di 
marapat sa anak ng Dios.  Si Jacob ay nagpapahayag na siya ay isang dayuhan at manlalakbay sa 
lupa. 
 
May ibang magsasabi na ito ay daing ng isang taong mapait, o masaklap, na ang buhay ay hindi 
nakarating sa nais niyang patunguhan.  Ito ay angil ng kawalang-kasiyahan.  Tiyak na marami 
tayong maririnig na ganyan ngayon. 
 
Ngunit ang tawaging maaskad si Jacob ay hindi patas sa kanya.  Hindi ito maaskad, pesimistang 
obserbasyon ng kanyang buhay, bagaman ito ay prangka at tapat.  Kapag ang isang matandang 
banal, ama o ina, lolo o lola, anak ng Dios na nasa hangganan ng kanyang buhay, ay magpatotoo sa 
iyo na nagsisimula na niyang maunawaan higit kaysa noon ang kawalang-kabuluhan nitong 
kasalukuyang buhay, huwag mong sabihin sa kanya, “Ay Tay/Nay , magsaya ka.  Huwag kang maging 
pesimista! Kailangan ko ng tumakbo ngayon sa isang kasiyahan kasama ng mga kaibigan ko.”  Dapat 
kang makinig! Si Jacob ay nagsasabi ng katotohanan.  Ang karunungan sa bayan ng Dios ay 
kadalasang nasa matatanda na, hindi sa mga bata.  Iyan ang dahilan kung bakit mahalaga para sa 
inyo bilang batang mag-asawa o bilang kabataan na makihalubilo sa matatandang tao sa inyong 
iglesia.  Napakahalaga para sa iyo na pumunta ka, nang regular, doon sa pahingahang tahanan.  
Hindi lamang dahil ang mga banal doon ay malungkot, kundi dahil mayroon silang sasabihin sa iyo.  
Mayroon silang ituturo sa iyo.  Huwag mong pakinggan ang bihis na bihis, marangyang artista na 
sinisikap manghawakan sa kanyang kagandahan habang siya ay kinakapanayam ni Barbara 
Walters, sinisikap na ilagay ang kanyang buhay sa maningning na pananaw.  Huwag kang makinig.  
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Pumunta ka sa matatanda, pumunta ka sa pahingahang tahanan, at pagkatapos ay makinig at 
magmasid.  Ilang taon lamang, ilang maigsing panahon, ang nagbubukod sa iyo mula sa kanila. 
 
Sabi ni Jacob, kakaunti at masasama ang mga naging araw ng aking buhay.  Ito ay naging maigsi.   
 
Muli, sa unang tingin, maitatanong natin, “Si Jacob ay isandaan at tatlumpung taon.  At siya ay 
mabubuhay sa matandang edad na isandaan at apatnapu’t-pito.  Maigsi ang kanyang buhay?  Ano 
ang ibig niyang sabihin?” 
 
Una sa lahat, sinabi niya ang kanyang mga araw ay maigsi kung ihahambing sa kanyang mga 
ninuno.  “Hindi iyon maihahambing sa mga taon ng buhay ng aking mga ninuno .”  Ang kanyang 
amang si Abraham ay nabuhay ng isandaan at pitumpu’t-limang taon; ang kanyang amang si Isaac, 
isandaan at walumpung taon.  At sabi niya, “Hindi ko aabot doon.” 
 
Ngunit mas mahalaga, sinabi ni Jacob, “Ang buhay ko ay maigsi kung ihahambing sa pagkakalikha sa 
tao.”  Ang tao ay hindi nilikha sa kamay ng Dios upang mamatay.  Si Adan ay lumakad na kasama ng 
Dios.  Ang kamatayan ay hindi karaniwan.  Ang kamatayan ay ang hatol sa kasalanan.  Ang buhay ay 
pinuputol ng kamatayan.  Hindi na mahalaga kung ang mga araw ng iyong mga taon ay labingpito o 
animnapu o ang siyamnaraan at animnapu’t siyam ni Matusalem, sila ay pinuputol kung paanong 
ang talim ng butil ay pinuputol ng kutsilyo.     
 
Nadarama ni Jacob ang kaigsian ng buhay na ipinamumuhay sa ilalim ng kamatayan.  Kailangan 
niyang sabihin nang buong katapatan na ang kanyang buhay ay lumipas na.  Parang kailan lamang 
siya at ang kapatid niyang si Esau ay maliliit na bata pa lang sa mga tolda ni Isaac at Rebecca.  
Parang ilang sandali pa lang ang nakaraan, kahapon lamang, na naging asawa niya si Lea at Raquel 
at nang ang una niyang anak, si Ruben, ay ipinanganak at pinatatalbog niya si Ruben sa kanyang 
mga tuhod.  Kailan lamang ang kanyang tolda ay umaalingawngaw sa ingay ng malaking pamilya.  
Ngayon ay nakatayo siya sa bingit ng libingan.  Saan na ito napunta?  Iyan ang karanasan nating 
lahat.  Saan napunta ang taon?  Ang buhay ay mabilis na tumatakbo dahil ayaw ng Dios na magtagal.  
Ang panahon ay hindi tumitigil dahil ang Dios ay Dios at mabilis na pinapatnubayan ang lahat ng 
mga bagay tungo sa Kanyang layunin.   
 
Sinabi ni Jacob na hindi lamang ito maigsi, kundi ito ay masama.  Sinasabi niya ang tungkol sa 
katangian ng kanyang buhay, isang bagay na hindi tinanong ni Faraon.  Ang kahulugan ng masama 
ay ang kanyang mga araw ay sinamahan ng kaguluhan, pighati, kabiguan, pagdurusa, 
pakikipagbaka, pagpupunyagi, at sarili niyang kasalanan.  Sa kaso ni Jacob ay hindi dumating 
ngayon at pagkatapos ang kasamaan.  Kundi, sabi niya, naglalarawan ito sa aking buhay.  Maraming 
luha ang dumaloy sa kanyang kulubot na mukha, maraming kalungkutan ang umulos sa kanyang 
kaluluwa.  Ito’y walang iba kundi ang katotohanang ang kanyang buhay ay ginugol sa anino ng sarili 
niyang kasalanan, na lubos na bumagabag sa kanya.  Ang kapangyarihan ng kamatayan at pighati ay 
hindi lamang naroon sa kanyang katandaan, kundi ito ay nagsimula sa kanya mismong 
kapanganakan.  Ginugol niya ang kanyang buhay sa pagpupunyagi at pagdurusa.  Iyan ang 
katotohanan nito.  May kaibahan ba ito sa iyo? 
 
Bilang binata, kinailangan ni Jacob na tumakas sa mapanganib na poot ng kanyang kapatid na si 
Esau, na nagnanais siyang patayin.  Hindi na niya makikitang muli ang kanyang ina.  Sa loob ng 
dalawampung taon siya ay sinalungat ng tuso niyang amain na si Laban.  Nang bumalik siya sa 
lupain ng Canaan, ang mahal niyang si Raquel ay namatay at inilibing niya ang kanyang asawa.  
Nagdusa siya sa pagkakahati at pag-aalitan at paninibugho sa kanyang pamilya, karamihan sa mga 
iyon ay maaaring iharap sa sarili niyang pintuan.  Ang kanyang mga asawa ay nag-away-away.  Ang 
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kanyang mga anak ay naninibugho at kinapopootan ang isa’t isa.  Sa loob ng mahabang panahon 
marami sa kanyang mga anak ang namuhay sa kasalanan.  Ang anak niyang si Dina ay lumabas at 
nakiapid sa isang pagano.  Si Simeon at Levi, bilang ganti, ay pinatay ang lahat ng naninirahan sa 
lunsod.  Si Juda ay nangalunya sa kanyang manugang.  Ang mga anak niyang lalaki ay ipinagbili si 
Jose sa pagkaalipin at nagsinungaling sa kanya na si Jose ay napatay.  Ngayon, sa dulo ng kanyang 
buhay, bilang isang matandang lalaki, kailangan niyang pagdaanan ang taggutom at pagdayo sa 
banyagang lupain.  At ang nagpapahirap sa kanyang kaluluwa ay karamihan sa sisi ay mailalagay sa 
sarili niyang paanan.  Pinakasalan niya sa Raquel kahit na ibinigay sa kanya ng Dios si Lea.  
Pinaburan niya ang mga anak ni Raquel higit sa iba.  Kinunsinte niya ang pagsamba sa dius-diosan 
sa kanyang tahanan.  Naging walang ingat siya sa pamamahala ng kanyang pamilya.  Nasaan siya 
nang lumabas ang anak niyang babae?  Nasaan siya na kanyang kinunsinte ang pag-akyat ni Ruben 
sa sariling higaan ng kanyang ama?  Ang kanyang mga problema ay hindi malayo sa kanyang mga 
kasalanan. 
 
Iyan ang ating karanasan.  Tayo’y umiyak, at inulos tayo ng pighati sa ating mga puso nitong 
nakaraang taon.  Karamdaman at kaguluhan at mga kasalanan at kalungkutan at pamimighati.  At 
palagi, hindi malayo, ang bumibitag sa ating mga kasalanan at mga kahinaan.  Ang 
mananampalataya, lalo na ang mananampalataya, habang siya ay nakatayo sa katotohanan ng 
kanyang buhay, ay hindi ito matatakasan.  Oo, Faraon, kung alam mo lang.  Ang aking buhay ay 
maigsi at sinamahan ng labis na kasamaan. 
 
Walang pag-asa?  Hindi.  Sabi niya, “Ang mga taon ng aking paninirahan sa lupa.”  Sinasabi ni Jacob 
na mayroong espiritual na kahalagahan sa buhay ng mananampalataya na hindi malalaman ng 
sanlibutan.  “Ako’y taga-ibang bayan.  Ako’y umaasa sa biyaya ng Dios.”  Mayroong espiritual na 
kahalagahan na, sa isang katuturan, ay nagpahirap sa kanyang buhay.  Iyan ay, bilang resulta ng 
espiritual niyang buhay, maraming pagsubok ang ipinadala ng Dios.  Ngunit ito ay espiritual na 
kahalagahan na nagsasabing ang kanyang buhay ay matagumpay.  Ang isang manlalakbay ay isa na 
tumitira sa lupaing hindi kanya.  Mayroon siyang lupaing kinabibilangan niya.  At siya ngayon ay 
naglalakbay sa kasalukuyang lupain hanggang sa wakas ay sapitin niya ang kanyang tahanan.  Sabi 
ni Jacob, “Ako’y manlalakbay.  Ang aking tahanan ay sa piling ng Dios.  Nabubuhay akong kasama 
Niya ngayon, sa pamamagitan ng pananampalataya.  At hinihintay ko ang araw na ako ay tatayo sa 
Kanyang harapan sa buo Niyang maningning na kamanghaan.” 
 
Ngayon, may dalawang paraan upang tantiyahin ang buhay ng tao, dalawa lamang – ang makalupa 
(na gagawin ang buhay na ito na katapusan ng lahat, na ang mahalagang bagay na dapat hanapin ay 
itong kasalukuyang buhay kung kaya’t bilang batang mag-asawa sasabihin n’yo, “Ang kailangan 
namin ay mga bagay at mga kaibigan at tahanan at kalayawan at pera.”)  Sinasabi ng Biblia na ang 
pagtatantiyang ito ng buhay ay sa isang hangal.  Ito ay pagtatangkang humanap ng kasiyahan kung 
saan hindi ito matatagpuan at kung saan hindi mo ito kailanman matatagpuan sa mga bagay ng 
sanlibutang ito. 
 
Subalit gayunman mayroong pagtatantiya ng manlalakbay.  Iyan ang pagtatantiyang ipinagkaloob 
ng pag-ibig ng Dios.  Sa puso nito ay sinasabi ng pagtatantiya, “Sa ganang akin ang mabuhay ay si 
Cristo.  Ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala 
si Cristo Jesus na Panginoon ko.”  Nalalaman ng manlalakbay na ang buhay na ito ay isang anino.  At 
alam niya na sa pamamagitan ng kamatayan siya ay dadalhin ng tumutubos na pag-ibig ni Jesus 
upang tumayo sa harap ng Dios ng buhay. 
 
Ipinahahayag ni Jacob na siya ay manlalakbay na kasama ng Dios, isang manlalakbay sa lupa.  Ikaw 
ba?  Ganyan ba ang tingin mo sa iyong buhay? 
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Sinisikap ng sanlibutan na harapin ng karaniwan ang kamatayan.  Sa gabi ng Lumang Taon iniisip 
nila na kung iinom sila hanggang mahilo ay mawawalan na sila ng pakiramdam sa katotohanan ng 
kamatayan.  Lulunurin nila ang kahungkagan at ang katotohanan nitong kasalukuyang buhay sa 
pamamagitan ng Jack Daniels at mga paputok at mabuting aklat o kalayawan o anuman ang 
kailanganin – kahit ano! Subalit hindi natin magagawa iyan bilang mga anak ng Dios dahil ang 
buhay na ito ay walang iba kundi patuloy na kamatayan, sabi ng Biblia.  At alam natin na bilang mga 
manlalakbay kay Jesu Cristo, mayroon tayong kagatumpayan.  Alam natin na sa pamamagitan ng 
kamatayan huhubarin natin ang ating kulubong ng manlalakbay at tayo ay daramtan ng korona ng 
mananagumpay at makakamit natin ang huling tagumpay.  Ngayon tayo ay nabibigatan kung 
minsan at napupuspos ng kapighatian sa ating mga kasalanan at sa mga kasalanan ng mga mahal 
natin sa buhay.  Tayo ay puspos ng dakilang pighati sa mga natitira nating mga kasiraan at 
pinaglalabanan natin sila. 
 
Si Jacob ay ipinanganak na nakikipaglaban.  Hindi makakatakas si Jacob sa kanyang mga kasalanan.  
Si Jacob ay palaging nahuhuli.  Gusto mong malaman kung bakit?  Siya ay manlalakbay.  Minahal 
siya ng Dios at hindi siya hinayaan ng Dios na makatakas dito.  Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon 
ang kanyang minamahal, at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak.  Subalit mayroong 
kaaliwan si Jacob. 
 
Kung talagang nauunawaan mo kung ano ang nangyayari sa panayam sa pagitan ni Faraon at Jacob, 
hindi mo nanaising umupo sa trono ni Faraon.  Nanaisin mong kumiling sa tungkod ni Jacob.  Ang 
walang takot na kaaliwan ni Jacob ay, una sa lahat, na hindi siya nag-iisa.  Sa kapitulo 48 ng Genesis 
nagsalita siya sa kanyang mga anak at sinabing, “Ang Dios na naging pastol ko simula nang ako'y 
ipanganak hanggang sa araw na ito, at ang anghel na tumubos sa akin sa bawat kasamaan.”  Ang 
anghel ay ang ating Panginoong Jesu Cristo.  Tinubos ni Jesu Cristo si Jacob sa lahat niyang 
kasamaan.  Bilang matandang lalaki, sa pananampalataya, mas malinaw niya itong nakita kaysa 
noong una.  “Buong buhay ko ay si Cristo, na laging kasama ko, pinapatnubayan at ginagabayan at 
naging mapagbiyaya at mahabagin sa akin.  Tinubos Niya ako.  Walang poot ng Dios sa akin dahil sa 
aking mga kasalanan.  Ako’y walang sala sa dugo ni Jesu Cristo.”  Alam mo ba ang mga bagay na ito? 
 
Mayroon pa, ang kanyang galak ay ipinahayag sa kanyang mga salita kay Faraon, “Ang mga taon ng 
aking paninirahan sa lupa.  Faraon, itinatanong mo ang tungkol sa aking buhay?  Wala ako niyan 
dito.  Mayroon akong paglalakbay.  Mayroon akong tahanan, subalit hindi dito.  Oo, tiyak na 
maraming kaguluhan ang dumating sa akin sa buhay na ito.  At sa katunayan mukha na akong 
matandang-matanda at tapos na sa iyo, Faraon.  Oo, at ang katawan ko ay sumasakit.  Subalit 
mayroon akong tahanan.  Ako’y naglalakbay tungo roon.  Ang buhay na iyon ng aking tahanan ay 
lalong tumitibay sa aking dibdib.  Habang ang panlabas kong katauhan ay lumilipas at namamatay, 
ang buhay ng aking walang hanggang sariling bayan ay mabilis na tumitibok sa aking puso.  Faraon, 
ang Canaan ay hindi ko tahanan; ang Ehipto ay hindi ko tahanan; si Jose at ang aking mga anak ay 
hindi ang tunay kong tahanan; ang aking mga anak at mga apo sa paligid ko ay hindi ang tunay kong 
tahanan.  Ang tahanan ko ay ang langit, kasama ng Dios, at lahat ng mga banal! At ako ay 
naglalakbay patungo doon, gaya ng aking lolong si Abraham at ng aking amang si Isaac.  Ang 
nagtayo ng aking tahanan ay ang Dios.  At sa pagputol sa akin ng kamatayan sa buhay na ito 
inaasahan ko ang walang wakas na mga araw, muling binuhay ng kapangyarihan ni Jesu Cristo, ang 
mga araw ay humahaba sa walang hanggang kaluwalhatian.  Walang kamatayan doon, walang 
kasalanan, walang mga problema.  Walang hanggang kaluwalhatian, mabuti at masaya, walang luha 
at pagpupunyagi.  Ang aking tahanan ay kaluwalhatian at ako’y patungo roon.   
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Iyan ba ang kapahayagan mo ngayong gabi?  Pakinggan ang Salita ng Dios.  Ang Dios ay nagsasalita, 
”Tandaan mo lalaki, babae, bata, kabataan, ikaw ay mamamatay.  Ikaw ay tatayo sa harap ng 
libingan.  Ikaw ay ilalagay sa libingan.”  Sa biyaya, ating ipahayag kasama ni Jacob, “Ako’y dayuhan 
dito, umaasa sa Iyong biyaya; manlalakbay gaya ng aking mga ama na walang lugar na tinatahanan.”  
Subalit “kapag sa katuwiran sa wakas ang Iyong maluwalhating anyo ay aking makita, kapag ang 
lahat ng nakakapagod na gabi ay lumipas, at ako’y gumising kasama Ka upang mamasdan ang mga 
kaluwalhatiang nananatili, kung gayon, kung gayon ako ay masisiyahan.”  At sasabihin ng Dios, 
“Hindi Ko ikinahihiyang tawagin kang anak ko.” 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa Iyong biyaya at sa Iyong Salita.  Ipagkaloob mo sa amin na matantiya ang aming 
buhay sa liwanag ng Iyong Salita at upang manghawakan sa walang hanggang mga pangako kay 
Jesu Cristo.  Sa pangalan ni Jesus, Amen. 
 


