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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Awit 31:5

“Sa Iyong Mga Kamay”  

ni Rev. Carl Haak

Para sa mananampalatayang anak ng Dios, ang kamatayan ay oras kung saan ang Ama sa langit ay
inihahatid tayo tungo sa ilog ng mga luha at dinadala tayo sa Kanyang presensya na may nag-uumapaw
na kagalakan.  Inihahatid ng Dios ang kamatayan sa iba’t ibang pamamaraan.  Ito’y marahil matapos ang
isang mahaba at makasaysayang buhay kapag ang ating katawan ay pagod na.  Ito marahil ay biglaan na
kung tawagin natin ay aksidente.  Ito man ay dumarating sa isang kabataan o kahit sa bata.  Ang
kamatayan ay nasa mga kamay ng walang hanggang Dios.  Para sa anak ng Dios, ang kamatayan ay ang
oras na kapag kinuha siya ng Dios sa pamamagitan ng pintuan ng Kanyang presensya.

Ang anak ng Dios ay napupunta sa langit hindi dahil sa anomang gawa, anomang nararapat, o anoman
na kanyang nagawa.  Ang anak ng Dios ay napupunta ng langit dahil lamang sa basehan ng katuwiran ni
Jesu Cristo, isang katuwiran na malayang ibinigay ng Dios, na ibinintang ng Dios (sa mga pananalita ng
Kasulatan), na maging sa atin ang katuwirang ito.  Ang tanging daan upang mapunta sa langit ay ang
madamitan ng katuwiran ng Panginoong Jesu Cristo, ayon sa biyaya ng Dios na ipinagkaloob na tila sa akin
nga, at binigyan ako ng pananampalataya ng Dios upang yakapin ang dakilang kaloob.

Gayonman ang kamatayan ay nakakatakot na katotohanan.  Dapat nating harapin ito.  Sa ating
paghanarap sa kamatayan ay may dalawang mga bagay na dapat nating panatilihin.  Nagsalita si Jesus
nito sa Mateo 22.  Doon ay makikita mo na hinarap ni Jesus ang buhay.  Mahinahong silang sinagot ng
Panginoon, at sa Kanyang pangangaral ng Salita Kanyang sinabi,  “Nangagkakamali kayo, sa hindi
pagkaalam ng mga kasulatan, ni ng kapangyarihan man ng Dios.”  Ang mga Saduceo sa panahon ni Jesus,
ay magkakaiba patungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan.  Sa katunayan, kanilang itinatanggi ang
buong kaisipan ng pagkabuhay na muli.  Kundi sila ay magkakaiba dahil sila ay kusang-loob na walang
malay, dalawang bagay ang wika ni Jesus.  Una, ang nilalaman ng Kasulatan.  Pangalawa, ang hindi
nauubos na kapangyarihan ng Dios.  Ating ipinapahayag ito ng kapwa bilang mga anak ng Dios.

Ating ipinapahayag una sa lahat ang katotohanan ng Kasulatan.  Tanging sa pamamagitan ng Kasulatan
natin malalaman kung ano ang nasa likod ng kamatayan.  Tanging ang Kasulatan lamang ang makakapag
aliw.  At naniniwala tayo sa di-nauubos na kapangyarihan ng Dios.  Ating mababasa sa Jeremias 32:27,
“Narito, ako ang Panginoon, ang Dios ng lahat na tao; may anomang bagay baga na totoong mahirap sa
akin?”  At ang sagot ay, “Wala.”  Magagawa ba Niyang magturo sa atin ng katotohanan kung ano ang
nagaganap sa kamatayan?  Oo.  Siya ba ay mas higit kaysa sa dalamhati na ating dinadanas sa kamatayan
ng ating mahal sa buhay?  Oo.  Magagawa ba Niyang magbigay ng kapayapaan, isang kapayapaang
magagawa mo ang makapagsabi na,  “Sa daan Mo, Panginoon,” habang hinaharap mo ang kamatayan
ng minamahal mo sa buhay o sa sariling kamatayan mo?  Ang sagot ay, Oo.  Oo, magagawa ng Dios ng
masagana, higit sa lahat ng bagay na ating iniisip.
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Ang sitas na nais kong isaalang-alang natin ngayon ay matatagpuan sa Mga Awit 31:5.  Dito ang
mananampalatayang anak ng Dios ay may katiyakang ipinagkatiwala ang kanyang kaluluwa sa Dios sa
kamatayan.  Ating mababasa,  “Sa iyong kamay ay inihabilin ko ang aking diwa; iyong tinubos ako, Oh
Panginoon, ikaw na Dios ng katotohanan.”  Sa ating pagbabasa ng gayong mga salita ating kinikilala na
ito ay ang Espiritu ni Cristo na siyang nagsasalita sa pamamagitan ng awit ni David.  Kahit pa si David ay
nabuhay daan-daang taon bago si Jesus, magkagayon, nang isulat niya ang mga salitang ito ang Espiritu
ni Cristo ang kumikilos sa kanya.  

Iyong matatandaan na isinalita ni Jesus ang mga salitang ito sa krus – ang ikapito at huling salita ng
Tagapagligtas.  Ating mababasa sa Lucas 23:46,  “Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang
aking espiritu: at pagkasabi nito, ay nalagot ang hininga.”  Ito ay napakahalaga.  Ang Kanyang mga salita
sa krus, ang Kanyang huling mga salita ay,  “Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking
espiritu: at pagkasabi nito, ay nalagot ang hininga,” ang mga salitang ito ay may tunog ng tagumpay at
may pananabik.  Nagsalita ang Panginoong Jesus dito bilang Panginoon ng iglesia, bilang Ulo ng hinirang,
bilang kinatawan ng lahat na ibinigay sa Kanya ng Ama.  At Siya ay nagsasalita sa kapakumbabaan sa
dambana ng Dios ng isang ganap, walang dungis na sakripisyo ng pagsunod at ng pag-ibig para sa atin,
maginhawang ipinagkatiwala ni Jesus, isinuko, ang Kanyang Espiritu sa mga kamay ng Dios.  At sandali
ng kamatayan, si Jesus ay hindi nakiusap sa krus, hindi Niya hiningi sa Dios na tanggapin Siya.  Sa huli,
mababasa natin sa Kasulatan, sa aklat ng Mga Gawa, na ang unang martir (Steban) ay dadalanging,
“Panginoong Jesus tanggapin Mo ang aking espiritu, kunin ito dyan sa kalangitan.”  Subalit hindi si Jesus
ay hindi masyadong nagsalita.  Bagkus, Kanyang ipinagkatiwala ang Kanyang Espiritu sa kamay ng Dios.
Paano Niya ito ginawa?  Ayon sa katotohanang ito, na ang mga pintuan ng langit at ang bahay ng Ama
ay dapat nang magbukas sa Kanya dahil ginawa Niyang handog para sa kasalanan, isang handog para sa
kasalanan ng lahat ng Kanyang kinatawan sa krus.  Bilang Panginoon ng iglesia, bilang Ulo ng hinirang,
Kanyang pinawi ang kasalanan, Kanyang pinawi ang utang at ang kaparusahan, Kanyang pinawi ang
nagpapahiwalay sa atin mula sa Dios.  At sa pag-aalis Niya nito sa Kanyang kamatayan sa krus, Siya ay
namatay sa pagtitiwala ng Kanyang kaluluwa sa mga kamay ng Dios, sa pagtitiwala sa tagumpay na
ibinigay ng Dios sa Kanya.

Ang kamay ng Dios ay ang kapangyarihan ng Dios upang mag-ingat at upang magpanatili.  Ang mga
kamay ng Dios ay walang hanggang kaligtasan.  At ang mga kamay ng Dios ay ang malambot na mga
kamay, na nagpapahayag ng Kanyang pagmamahal.  Si Jesu Cristo, sa sandali ng kamatayan, ay
ipinagkatiwala na may katiyakan ang Kanyang Espiritu sa Kanyang makapangyarihang Ama, nalalaman
na ngayon ay Kanyang iiwan ang mundo at magtutungo sa isang presensya ng Dios na walang hanggang
pakikisama dahil Siya ay naging handog para sa kasalanan – ang mga kasalanan ng Kanyang bayan na
kinatawan ng krus.

Ito rin ngayon ay para sa mananampalataya kay Jesu Cristo sa sandali ng kamatayan, para sa kanila, na
sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, nanalig kay Jesus, sa kanila na nakiisa kay Jesu Cristo sa
pamamagitan ng kapangyarihan ng pag-ibig ng Dios at biyaya, para sa kanila na binuhay mula sa kanilang
kasalanan at ginawang buhayin kay Jesu Cristo.  Sila rin ay mamamatay na nagtitiwala na kukunin ng Dios
ang kanilang espiritu sa Kanyang pakikiisa, para sa kanilang kasalanan na nilinis na.

Ang katawan ng ating minamahal sa buhay sa Panginoong Jesu Cristo na inilagay sa isang kabaong.
Matapos ito, ito ay inilalagak sa malamig na mundo.  Ito rin ay mangyayari sa atin.  Subalit ang kaluluwa
ng yumao nating mahal sa buhay kay Cristo ay wala sa kabaong.  Hindi ito palutang-lutang sa hangin.
Ating itatanong, nasaan ang kaluluwa ng minamahal natin sa buhay, ng aking asawa, (ina, ama, anak) kay
Cristo?  Ang sagot ng Kasulatan ay na kay Cristo.  Palaging nagtitiwala, sinasabi ng apostol, nalalaman
nating tayo ay nasa tahanan sa katawan tayo wala pa sa Panginoon, handang wala sa katawan at maging



Page 3 of  5

kasama ng Panginoon.  Sa kamatayan, ang anak ng Dios, ay umuuwi sa tahanan upang makasama ang
Panginoon at nagagawa ito dahil sa kamatayan ni Jesus sa krus – tanging dahil lamang dito.  Wala nang
iba pang basehan ang posible pa, walang sinoman ang makakapag-bukas ng kalangitan, tanging ang dugo
na minsan naibuhos sa krus.  Tanging sa basehang ito lamang.  Ang Tagapagligtas na nagtagumpay sa
ating kasalanan ang nagpawi ng lahat.  Gayunman, ang espiritu ng anak ng Dios ay kinukuha upang
makasama ni Cristo at ngayon ay matatagpuan sa samahang inilarawan sa Hebreo 12:23,  “Ang espiritu
ng mga taong ganap na pinasakdal.”  Tayo ay dinala sa mga kamay ng Dios, na ligtas, iningatan, sa mga
kamay ng Dios kung saan tayo ay nasisiyahan sa walang hanggang pag-ibig ng ating Ama sa langit.

Pahalagahan mo ito sa iyong puso, ikaw na anak ng Dios.  Huwag kang magkaroon ng malabong mga
pananaw kung ano ang mangyayari sa kamatayan.  Maniwala ka sa pamamagitan ng pananampalataya
na tayo ay ipinagkatiwala ni Cristo sa mga kamay ng ating Ama sa langit sa sandali ng kamatayan.

Subalit nagtatanong tayo ng katanungang, Paano?  At kailangan tayong magbalik sa ating nasabi.  Paano
ito magiging posible?  Sinasabi ng mang-aawit,  “Iyong tinubos ako, Oh Panginoon, ikaw na Dios ng
katotohanan.”  Ito ang tumutugon sa dahilan sa unang pahayag ng Mga Awit 35:5,  “Sa iyong kamay ay
inihabilin ko ang aking espiritu.”  Paano ito magiging posible?  “Iyong tinubos ako, Oh Panginoon, ikaw
na Dios ng katotohanan.”  Kaibig-ibig sa Kasulatan na magsalita sa atin ng kahanga-hangang pagtutubos
na na kay Jesu Cristo.  Tinubos tayo ng Dios, at samakatuwid, kahit pa ang kamatayan ay maging ating
alipin.  

Unawain itong muli, na ang isang tao na mapupunta ng langit, hindi sa basehan ng anomang gawa na
kanyang nagawa o kayang gawin, o kahit sa basehan ng gawa ng sinomang tao.  May isa lamang halaga
para sa walang hanggang kaligtasan: ang pagtutubos na tinapos ni Jesus sa krus.  Wala ng iba.  Walang
mapupunta ng langit dahil siya ay naging mabuting maybahay, o dahil siya ay naging mabuting asawang
lalaki.  Hindi siya mapupunta sa langit dahil siya ay naging mapagmahal, mapag kalingang ina; o siya ay
naging isang mapagmahal na ama.  Mahalaga ba na maging ganito?  Siyempre Oo.  Ito ba ang dahilan
kung bakit tayo mapupunta ng langit?  Hindi!  Lahat ng pag-asa sa langit sa gawang pantao at
pagpapahalagang pantao ay isa lamang pangarap, isang nasasambit na kahibangan.  Hindi ka mapupunta
sa langit dahil ikaw ay naging disente, isang mabuting tao na nakatira sa kapitbahay.  Mapupunta ka sa
langit dahil lamang sa basehan ng gawa ng Panginoong Jesus.  Sinasabi ng Biblia (Mga Roma 3),
“Sapagka't ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios.”  Sinasabi ng
Biblia (Mga Awit 49), “Sapagka't ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal, at ito'y naglilikat
magpakailan man.”  Paano tayo mapupunta sa langit?  Narito kung paano:  “Sa iyong kamay ay inihabilin
ko ang aking diwa; iyong tinubos ako, Oh Panginoon, ikaw na Dios ng katotohanan.”  

Ang salitang “katubusan” sa Biblia ay nangangahulugang binayaran, o binili, o alisin sa pagkakautang.  Ito
ang katotohanan ng evangelio.  Ibinigay ng Dios ang Kanyang Anak, si Jesu Cristo, sa ating laman upang
mabayaran tayo ni Cristo, matubos ang kaluluwa ng Kanyang mga alipin.  Sa krus, ang halaga ay
binayaran upang tiyakin ang kalayaan mula sa kabayaran ng kasalanan.  Ibinigay ng Dios ang Kanyang
Anak para maging kinatawan ng Kanyang mga pinili, ang Kanyang mga hinirang.  Tinubos tayo ni Cristo
(Gal. 3) mula sa sumpa ng kautusan.  Paano?  Sa pamamagitan na Siya ay naging sumpa para sa atin.
1 Pedro 1, “Na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto” –
hindi mo mabibili ang iyong daan patungo sa langit na may pilak at ginto.  Hindi, wika ng apostol, “Kundi
ng mahalagang dugo ni Cristo.”  Na Siyang tumubos sa akin, wika ng mang-aawit.  Buhat sa kaawaan ng
Dios at buhat sa kapangyarihang ibinigay kay Cristo sa krus, at sa pamamagitan ng pagtutubos sa atin
palabas mula sa kamatayan at kasalanan.
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Gawin natin ngayon itong pansarili.  Ang Espiritu Santo ay kumikilos sa aking puso sa isang totoo at buhay
na pananampalataya kung saan aking ipinapahayag na si Cristo ang aking naging kahalili at nagbayad ng
halaga para sa aking katubusan.  Ibinaba ng Dios ang Kanyang minamahal na Anak sa nakaririmarim na
kalaliman ng impierno na siyang nararapat sa aking kasalanan, upang ako ay matubos at maging Kanyang
pag-aari.  Narito ang aming pagtitiwala – sa krus ni Jesu Cristo.  Wala nang iba pang mapapagkatiwalaan.
Lahat ng ibang pinagkakatiwalaan ng tao ay walang iba kundi kahibangan at walang kabuluhan.  Subalit
ang pinagtitiwalaang ito ay hindi mapapahiya.  At sa pagtitiwalang ito tayo mamamatay.  At dito tayo
nabubuhay sa pagtitiwalang ito.

Dahil tinubos tayo ni Cristo, ang kamatayan ay naging isang banal na pagbibili.  At sandali ng ating
kamatayan, si Jesu Cristo ay dumarating upang kunin ang bagay na Kanyang binayaran, bagay na Kanyang
binili sa isang mamahaling halaga.  Siya ay dumating upang kunin ang ating kaluluwa na Kanyang
binayaran ng Kanyang dugo, ang kaluluwa na ipinagkatiwala sa Kanya sa Kanyang pangangalaga at
pag-iingat.  Darating Siya upang kunin ang kaluluwang ito sa pakikisama ng buhay na Dios.

Sinasagot din nito ang katanungan, di ba?  Ang madalas na katanungan tungkol sa kamatayan ay:  “Bakit
kinukuha ng Dios ang mahal natin sa buhay?  Bakit ako kukunin na ng Dios ngayon?”  Hindi natin ito
mauunawaan sa ngayon.  May mga oras na tayo ay dumadalangin na palayain ang mahal natin sa buhay
mula sa kanyang mga pagdurusa.  Subalit may mga oras na ang Dios ay dumarating at Kanyang kinukuha
ang Kanyang anak na masasabi nating kailangang-kailangan natin siya.  O, marahil, ito ay isang bata o
isang sanggol.  At itinatanong natin na, Bakit?  Hindi natin itinatanong ito na may kabastusan, hinihingi
natin sa Dios na ipaliwanag ang mga ito mula sa Kanyang probidensya sa atin.  Subalit, magka gayunman,
mula sa ating pananaw, kahit di natin hinahamon ang Dios, ating itinatanong ang katanungang:
“Panginoon, may maibibigay po ba ang Iyong Salita na kaliwanagan?  Bakit?”  Narinig ko ang sagot sa
salitang “katubusan,” ikaw rin ba?  Hindi mo dapat isaisip ang krus ni Jesu Cristo na tila malamig, na tila
isang malayong pagkilos ng Dios.  Dapat mong marinig ang salitang “katubusan” ang salitang “pag-aari,
pag-ibig, isang bagay na mahalaga.”  Sa pamamagitan ng katubusan na na kay Cristo, ang anak ng Dios
ay sa Dios.  Siya ay pag-aari ng Dios.  Ang relasyon ng anak ng Dios ngayon ay kasama si Cristo, at
samakatuwid, ay kasama ang Dios.  Ang isang Cristiano ay hindi isang tao na nagdaragdag ng relihiyon
sa kanyang buhay, ibinigay ang buhay sa paglilingkod sa Dios.  Hindi.  Ang Cristiano ay hindi na sa
kanyang sarili, kundi nababagay na sa Kanya na nagmahal sa kanya at nagbigay ng Kanyang sarili para
sa kanya.  Tayo ay nakatali ngayon sa Kanya, tayo ay Kanyang binayarang pag-aari.  At, samakatuwid,
ang Dios ay dumarating sa atin dahil nais Niya na ang Kanyang pag-aari ay makasama Niya.

Gawin nawa ng Panginoon sa akin kasama ang Kanya na tila mabuti sa Kanya?  Hindi nawa kunin ng
Panginoon ang Kanyang maliit na anak?  Hindi nawa kunin ng Panginoon ang isang anak na lalaki o
babae?  Hindi nawa kunin ng Panginoon ang isang asawa o maybahay, kahit sa kanilang katandaan?  Mga
kapatid sa Panginoong Jesu Cristo na nawalan ng maybahay, nang sabihin ng inyong maybahay sa araw
ng inyong kasal na, “I do,” (gagawin ko) at siya ay nabuhay kasama mo bilang asawa at naging ina sa
inyong mga anak, tandaan mo na ang pag-aari ay hindi naisalin mula kay Cristo patungo sa iyo ng sandali.
Tandaan mo iyan.  Tandaan mo na ang iyong asawa, ang iyong anak kay Cristo ay hindi rin sa iyo.  Ikaw
ay katiwala upang pangalagaan sila.  Pero hindi sila sa iyo.  Hindi ibinibigay ng Dios ang pag-aari sa atin.
Ang anak ng Dios ay mananatiling biniling pag-aari ni Jesu Cristo.  At samakatuwid, ating mababasa sa
Kasulatan,  “Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kaniyang mga banal.”

Ikinakatakot ko, madalas tayong nabibigo na kilalanin ito.  Ating pakinggan ang ating Tagapagligtas na
nananalangin sa Juan 17:  “Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila
naman ay dumoong kasama ko.”  Si Cristo ang lalaking Kasintahan.  Tayo naman ang babaing kasintahan.
Kanyang binayaran ang mga kaluluwa ng Kanyang mga alipin.  Bakit Niya ito ginawa?  Upang makasama
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natin Siya.  Ang kasintahang lalaki ba ay nananabik sa araw ng kasal?  Ang Panginoong Jesu Cristo ba ay
nananabik ng bayaran tayo sa lubos na pakikisama kasama Siya at nagagalak sa kahanga-hanga Niyang
pagtutubos sa pag-ibig?

Gayunman, gaano tayo kadalas na hindi tayo natatagpuan kasama ng krus sa layunin ng ating mga puso
at natatagpuan ang ating mga sariling dumadalangin,  “Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko
kung saan ako naroroon, sila naman ay dumoong kasama ko” – habang si Jesus ay ganap na
dumadalangin bilang ating tagapamagitan, “Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako
naroroon, sila naman ay dumoong kasama ko.”

Ito kung bakit kinukuha ng Dios ang anak ng Dios.  At sa pananampalataya, tayo na mga tinawag na sa
buhay na ito ay naghihintay sa Kanya, sa pananampalataya ating hinahayaan sila.  At sinasabi natin, 
Panginoon, oras na.”  Kahit ito pa ay ang matandang lolo o ito man ay sanggol, o hindi pa naipapanganak
na bata, ang anim na taon o labindalawang taon, o ang asawa na nasa kalakasan ng tungkulin at mga
pananagutan.  Ating sasabihin, “Panginoon, panahon na nila upang makasama Ka.  Ang kanilang layunin
sa kanilang buhay sa mundo ay tapos na.  At dahil sila naman ay nasa Iyo na, oras na nila na makasama
ang Iyong presensya at lumuhod sa harapan ng Iyong trono na may walang hanggang kagalakan.”

Ama, sa Iyong mga kamay, aking ipinagkakatiwala ang aking espiritu.  Ikaw na tumubos sa akin, O
Panginoong Dios ng katotohanan.  Ito ba ang iyong pagpapahayag ngayon?  Ang Dios ay nagsasalita.  Ang
kamatayan ay isang realidad.  Ang iyong buhay ay isa lamang dumadaan na anino.  Saan ka magpupunta
upang mahanap ang anomang bagay sa sanlibutan upang paginhawain ka?  Mayroon lamang isang bato,
mayroon lamang isang katotohanan (hindi marami).  Ito ang katotohanan ng evangelio ng Panginoong
Jesu Cristo.  Kunin mo ito.  Ang buhay ay hindi tungkol sa pera, hindi tungkol sa kagandahan, hindi
tungkol sa laman o kapangyarihan o mga pag-aari.  Ang buhay ay matatagpuan lamang sa Dios kay Jesu
Cristo.

Subalit magkagayon, huwag kang matakot sa pintuan ng kamatayan.  Huwag kang manginig.  Bibigyan
ka Niya ng biyaya.  Sinasabi Niya sa iyo, “Hindi kita iiwan ‘ni pababayaan man.”

Ang salitang ito nawa ng Dios ay magpaginhawa sa inyong mga puso.  At sa pagtugon sa salitang ito ng
Dios, hindi ba natin Siya pupurihin na siyang nagbigay sa atin ng tagumpay laban sa kasalanan at
kamatayan?  Atin kayang masasambit ang mga salita ng Kasulatan:  “Sapagka't kaniya, at sa pamamagitan
niya, at sa kaniya, ang lahat ng mga bagay. Sumakaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man.
Amen.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, nagpapasalamat po kami sa Inyong Salita, ang salita ng katotohanan, ang salita ng
pagtaliwas, ang salita na nagbibigay ng katiyakan sa amin na kay Jesu Cristo kami ay mabubuhay at hindi
mamamatay.  Pagpalain ito sa aming mga puso sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, Amen.


