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AWIT 16:5-6 
“SI JEHOVAH ANG AKING PILING BAHAGI” 

NI REV RODNEY KLEYN   
 
Ikaw ba ay kuntento sa buhay?  Mayroon ka bang kakuntentuhan at kasiyahan sa iyong kalagayan?  Kung 
gayon, ano ang nagpapakuntento sa iyo?  Tumitingin ka ba sa mga bagay na mayroon ka at sinasabing, 
“Kuntento na ako dahil mayroon na akong higit pa, o dahil malusog ako at masaya”?  O, kung hindi ka 
kuntento, bakit naman?  Ito ba ay dahil nakikita mo na ang ibang tao ay may mga bagay o nagagawa ang 
mga bagay na hindi mo makuha?  Wala ka bang kakuntentuhan dahil sa mahirap na mga pangyayari sa 
iyong buhay? 
 
Itinanong ko ang mga iyon sa simula ng ating mensahe ngayon dahil ang kapahayagan ng mang-aawit sa 
mga talatang tinitingnan natin ngayon ay isang kapahayagan ng kakuntentuhan.  Sinasabi niya sa Awit 
16:5 at 6:  “Ang Panginoon ang aking piling bahagi at aking saro; ang aking kapalaran ay hawak mo.  Ang 
pisi ay nahulog para sa akin sa magagandang dako; Oo, ako'y may mabuting mana.”   
 
Sinasabi ni Pablo sa Filipos 4:11:  “Aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking 
kinaroroonan.”  Ang kakuntentuhan at kasiyahan ay dumarating sa Crisiano kapag, sa pamamagitan ng 
pananampalataya, nauunawaan niya na ang Dios, sa Kanyang biyaya, ay pinagkalooban siya ng pag-
aaring espiritual at walang hanggan.  Iyan ang inaasahan nating makita sa mga talatang ito ngayon. 
 
Noong isang linggo sinimulan nating tingnan itong magandang awit, Awit 16:2-3, at napansin natin ang 
ilang mahalagang katotohanan.  Una, nakita natin na ang mabubuti nating gawa ay walang maidaragdag 
sa Dios.  Ang mang-aawit, na nagbubulay sa isang makadios na buhay, ay nagsabing:  “Ako'y walang 
kabutihan kung hiwalay ako sa iyo.”  Ang Dios ay ang sapat sa sarili, di-madadaig na Dios na hindi 
nangangailangan sa atin.  Gayunman, sa isa pang banda, nakita natin na ang Dios, sa Kanyang biyaya, ay 
pinahihintulutan tayong gumawa ng mabubuting bagay at mamuhay sa paraang kasiya-siya sa Kanya, 
hindi dahil kailangan Niya ito, kundi upang tayo ay maging pakinabang at makapaglingkod sa ibang 
mananampalataya.  Ako'y walang kabutihan kung hiwalay ako sa iyo, “tungkol sa mga banal na nasa 
lupa, sila ang mararangal, sa kanila ako lubos na natutuwa.”  May pag-ibig at katuwaan sa Dios at sa 
Kanyang bayan, may pagkukusa nating paglilingkuran ang ibang mga kaanib ng katawan ni Cristo.  At, 
pangatlo, napansin natin na ang pangunahing tinig, ang pangunahing tagapagsalita sa awit na ito, ay 
hindi si David kundi si Cristo.  Sa mga huling talata ng awit iyan ay malinaw na malinaw.  “Sapagkat ang 
aking kaluluwa sa Sheol ay hindi mo iiwan, ni hahayaan mong makita ng iyong banal ang Hukay.”  Ang 
mga salitang iyon ay nagsasabi sa muling pagkabuhay ni Cristo.  Sinabi ni Jesus ang mga salitang ito.  At 
kaugnay sa mga talatang 2 at 3, nakita natin ang Kanyang biyaya.  Sinabi Niya sa Dios, nang pumarito 
Siya sa sanlibutang ito upang iligtas ang Kanyang bayan, “Hindi ko ginagawa ito dahil kailangan Mo ito, 
Panginoon, kundi ginagawa Ko ito para sa mga banal sa lupa na sa kanila ako lubos na natutuwa.”  Hindi 
tayo kailangan ng Dios.  Gayunman, sa Kanyang pag-ibig at biyaya, pumarito Siya upang iligtas at 
palayain tayo mula sa kasalanan at upang dalhin tayo sa kagalakan ng buhay sa tipan at 
pakikipagkaibigan sa Kanyang sarili. 
 
At, ngayon, titingnan natin ang mga talatang 5 at 6, kung saan ay ipinahahayag ni David ang kagalakan at 
kasiyahan ng anak ng Dios na nakikipag-ugnayan at nakikisama sa Dios.  Sa talatang 4, ang 
namamagitang talata, sinasabi sa atin ng mang-aawit na ang pakikisama sa Dios ay nangangahulugan ng 
pakikipag-away sa sanlibutan.  Sila ay kapwa ekslusibo.  Gaya ng sinasabi ni Jesus, “Hindi ka 
makapaglilingkod sa dalawang panginoon.  Sapagkat kapopootan mo ang isa, at iibigin ang ikalawa.”  
Hindi ka maaaring maging kaibigan ng Dios at kaibigan ng sanlibutan.  Kaya sinabi ni David, “Ang aking 
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kasiyahan,” talatang 3, “ay nasa bayan ng Dios.  Hindi ko babanggitin sa aking mga labi ang mga 
pangalan ng ibang dios at hindi ako makikibahagi  sa sanlibutan sa pagpili sa ibang dios” (t. 4).  Sa halip, 
talatang 5:  “Ang Panginoon [Jehovah] ang aking piling bahagi at aking saro.” 
 
Sa pagtingin natin sa mga talatang 5 at 6, makikita natin sa unahan ang kaisipan ng mana.  “Ang 
Panginoon ang aking piling bahagi… ang aking kapalaran ay hawak mo.”  Ang kapalaran ay isang bagay 
na inilalaan o ibinabahagi sa iyo.  “Ang pisi,” iyan ay, ang hangganang pisi sa piraso ng pag-aari, “ay 
nahulog para sa akin sa magagandang dako; Oo, ako'y may mabuting mana,” muli ang kaisipan ng mana.    
 
Ito ay maganda at mayamang larawan sa Biblia na matatanggap ng bayan ng Dios mula sa Kanya sa 
mapagbiyayang kaloob ng kaligtasan.  Ang mana ay isang bagay na mahalaga na ipinagkaloob sa iyo 
mula sa iba.  Hindi ito isang bagay na nararapat sa iyo o iyong tinamo.  Kundi ito ay nagtuturo sa biyaya, 
sa di karapat-dapat na biyaya, ng Dios sa kaligtasan.   
 
Sa Lumang Tipan, makikita nating kilalang-kilala ang kaisipang ito tungkol sa mana.  Nang dumating ang 
Israel sa Canaan, natanggap nila ang mana ng Panginoon.  Bawat pamilya ay pinagkalooban ng bahagi o 
piraso ng lupain sa Canaan.  At sila ay labis na mapanibughuin na mapanatili ang manang iyon sa 
kanilang pamilya.  Sa katunayan, kung kailangan nila itong ipagbili upang mabayaran ang kanilang utang, 
kung gayon sa pagtatapos ng taon ng Pagdiriwang, kailangan itong maibalik muli sa kanila.  Iyan ay 
mahalaga dahil ang Canaan ay makalupang larawan ng langit, ang tinatawag ng Hebreo 11 na, “lunsod 
na may mga kinasasaligan, na ang nagplano at nagtayo ay ang Dios.”  At ang bahagi na natanggap ng 
Israelita sa Canaan ay larawan ng pagiging kabilang niya sa bayan ng Dios.  Ito ay pangako sa kanya sa 
kanyang lugar kasama ng Dios sa kaluwalhatian.  Kaya, kapag nagsasalita ang mang-aawit dito tungkol sa 
kanyang mana, ang nasa isip niya ay ang kanyang espiritual at walang hanggang mana.   
 
Ngayon si David syempre, ay naging mapagpasalamat para sa kanyang makalupang mana.  Nagkaroon 
sana siya ng karapatan sa bahagi ng lupain ng kanyang ama.  Bilang hari, minana ni David ang Juda at 
Jerusalem, at, tunay nga, ang buong Israel, sa pamamagitan ng mga pagsakop sa buong Canaan.  At 
gayundin, sa isang katuturan, minana niya ang buong bansa ng Israel, ang taong-bayan, na kung saan ay 
ginawa siyang hari nila.  Subalit nauunawaan ni David na lahat ng ito ay larawan lamang ng tunay na 
yaman na mayroon siya na espiritual at walang hanggan.  Kung kaya, sa huling talata ng awit, nagsasalita 
siya tungkol sa “kapuspusan ng kagalakan” at “mga kasayahan magpakailanman” sa kanan ng Dios.  
Tulad ni Abraham, nakapako ang kanyang mata sa walang hanggan niyang mana. 
 
Ngayon, pagdating natin sa Bagong Tipan, makikita nating muli itong kaisipan tungkol sa mana.  Ngunit 
hindi ito magagamit sa Canaan, o sa makalupang mana, sa halip ito ay ang walang hanggan at espiritual 
na mana ng kaligtasan at kaharian ng langit.  Halimbawa, sa Mateo 5:3, sinabi ni Jesus:  “Mapapalad ang 
mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit.”  O, muli, sa Efeso 1:11:  “Sa kanya [iyan 
ay, kay Cristo] ay tumanggap din tayo ng isang mana.”  At pagkatapos sa talatang 14 mababasa natin na 
ang Espiritu Santo ay ang katibayan ng ating mana, ibinibigay ang kaisipan na mayroon na tayong bahagi 
ng ating mana.  Pagkatapos, ang talatang 18 ay nagsasabi tungkol sa “kayamanan ng kaluwalhatian ng 
kanyang pamana sa mga banal.”  Kaya, kay Cristo ay mayroon taong kamangha-mangha at mayamang 
mana. 
 
Pagkatapos, kung dadako tayo sa I Pedro 1:3, 4, mababasa natin na muli tayong ipinanganak “sa isang 
manang hindi nasisira, walang dungis, at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo.”  Kaya, ang 
ating mana ay walang hanggan at espiritual. 
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Ngayon, balikan natin ang Awit 16, itatanong natin, Ano ang manang iyon?  Ano ang sinasabi ni David?  
Sinasabi niya ang pinaka kamangha-manghang bagay.  Hindi niya sinasabing ang Canaan ang kanyang 
mana, ni ang Jerusalem, ni maging ang langit o kaligtasan o ang kanyang muling binuhay na katawan, na 
sa bandang huli ng awit ay kanyang sinabi.  Kundi ito:  “Ang Panginoon [Jehovah] ang aking piling 
bahagi.”  Ibig niyang sabihin na ang halaga at tunay na kahulugan ng kanyang mana ay ang Dios mismo.  
Ibig niyang sabihin na ang Dios ay ipinagkaloob sa kanya.  At pansinin, hindi niya sinasabing, “Ako ay sa 
Dios,” bagama’t iyon ay totoo.  Kundi ang Dios ay sa akin.  Siya ang aking bahagi at aking mana.  Sa 
kaligtasan, ang Dios mismo ay pumarito at ibinigay ang Kanyang sarili sa Kanyang bayan.  Anong ganda 
at mayamang kaisipan! 
 
Ngayon, ano ang ibig sabihin niyan?  Ibig nitong sabihin, una sa lahat, na ang kaligtasan ay isang 
pakikipagrelasyon, na ang kaligtasan ay dinadala tayo sa isang relasyon ng tipan sa Kanyang sarili.  Ang 
tipan ay isang biblikal na kaisipan ng pakikipagrelasyon.  Kaya, inilalarawan ng Biblia ang relasyon ng 
Dios sa Kanyang bayan sa pag-aasawa, na siyang pinakamalapit na pakikipagkaibigan, o patungkol sa 
pamilya, kung saan ang Dios ang makalangit nating Ama at tayo ang Kanyang mga mahal na anak.  Iyon 
ang mga kaisipang nasa isip ni David.  Ang Panginoon ang aking piling bahagi.  Ibinibigay Niya ang 
Kanyang sarili sa akin.  Sa Awit ng mga Awit:  “Ang sinta ko ay akin, at kanya ako, at ang watawat niya sa 
akin ay pagmamahal.”  Ang Dios ay akin.  Siya ang aking Ama.  Siya ang aking Tagapagligtas.  Siya ang 
aking Manunubos.  Siya ang lahat sa akin.  Ang Panginoon ang aking piling bahagi.  Mayroong pagkagiliw 
doon, relasyon, sa mga salitang iyon.  Hindi Siya amang malayo sa kanyang mga anak, amang wala sa 
tahanan at sa halip ay nagpapadala ng mga regalo sa kanyang mga anak upang ipakita ang kanyang pag-
ibig sa kanila.  At iniisip ng mga anak na, “Ayoko ng mga regalo, tatay.  Ikaw ang gusto ko.”  Ang Dios ay 
hindi ganoong uri ng ama.  Pumapasok Siya sa relasyong pampamilya sa Kanyang bayan.   
 
At iyan ang kahalagahan ng pangalang “Panginoon” sa teksto, sa malalaking titik, o “Jehovah,” sa 
orihinal na Hebreo.  Iyan ang pangalan ng pag-ibig at katapatang tipan ng Dios sa Kanyang bayan. 
 
Ang mang-aawit ay nagagalak dito.  “Ang Panginoon ang aking piling bahagi!”  Totoo ba iyan para sa iyo?  
Naniniwala ka ba diyan, bilang Cristiano?  Medyo kamangha-mangha iyan para isipin natin, di ba?  Ang 
Dios mismo ay akin.  Gayunman, iyan ang Kanyang pangako sa Kanyang Salita sa akin bilang isa sa 
Kanyang mga anak.  At hindi Niya lamang ako bibigyan ng mga bagay upang ipakita ang Kanyang pag-
ibig.  Ibibigay Niya ang Kanyang sarili sa akin.  Hiningi ng isang binata ang kamay ng kanyang kasintahan 
sa pag-aasawa at sinabi niyang, “Oo.”  At siya ay nagalak.  Siya’y akin.  Ibibigay niya ang kanyang sarili sa 
akin.  At sa kaligtasan, iyan ang ginawa ni Jehovah sa Kanyang bayan – ibinigay Niya ang Kanyang sarili sa 
kanila.   
 
Paano Niya ginagawa iyan sa akin bilang Cristiano?  Paano nagiging aking piling bahagi ang Dios?  
Ginagawa Niya iyan una kay Jesu Cristo.  Ano ang ginagawa ni Jesus?  Sinasabi ni Pablo sa Galacia 2: 
Anak ng Dios na sa akin ay nagmahal, at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin.  Sa pahayag na iyan, 
nakikita ni Pablo ang Kanyang pagbibigay, sakripisyong kamatayan sa krus – ang Kanyang pagkamatay 
bilang aking kahalili upang pasanin ang poot ng Dios laban sa aking kasalanan.  Ganito ibinibigay ng Dios 
ang Kanyang sarili sa akin.  Siya ay naging aking Tagapagligtas.  At ang kamatayan ni Jesu Cristo para sa 
akin ay nagbibigay sa akin ng legal na karapatan sa bawat espiritual at walang hanggang pagpapala sa 
kaharian ng langit.  Tiniyak ni Jesus ang aking mana para sa akin.  Nasa isip iyan ni David nang sumulat 
siya dito.  Sinasabi ni Pedro sa Mga Gawa 2 na, nang isulat ni David ang awit na ito, alam niya ang 
pangako ng Dios na sa kanyang laman ang Dios “ay ibabangon si Cristo upang umupo sa kanyang trono.”  
At iyan ang dahilan kung bakit sinulat ni David ang awit na ito.  Pinagkalooban ng Dios si David ng 
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dakilang mana sa pamamagitan ng pagbibigay kay Jesu Cristo sa kanya mula sa kanyang balakang upang 
maging Tagapagligtas niya at Panginoon.   
 
Pangalawa, ang Dios ay nagiging aking piling bahagi sa buhay na ito sa pamamagitan ng pagkakaloob sa 
akin ng Espiritu Santo.  Ito ay magandang kaisipan dahil nangangahulugan ito na ang aking mana ay hindi 
isang bagay na kailangan kong hintayin upang matamasa, kundi sa halip, ito ay isang bagay na taglay ko 
na at natatamasa na dito sa kasalukuyang sanlibutan.  Ang Espiritu Santo ay tinatawag sa Kasulatan na 
“ang katibayan ng ating mana” (Efe. 1:14).  Sa pamamagitan ng pagkakaloob sa atin ng Espiritu Santo, 
ibinibigay na sa atin ng Dios sa buhay na ito ang karanasan ng ilan sa mga makalangit na kagalakan na 
mapapasaatin sa hinaharap – kalayaan mula sa kasalanan, halimbawa.  Binabago Niya ang makasalanan 
nating mga hilig at pagnanasa upang, kasama ng Espiritu, tayo ay mga Cristianong mabubunga.  
Mayroon tayong pag-ibig at kagalakan at kapayapaan at pagtitiis at pagtitiyaga at iba pa – mga bagay na 
hindi natural sa ating karanasan bilang makasalanan.  
 
Ito ang pasimula ng langit, hindi ba?  Iyan ang ating mana.  At sa pamamagitan ng Espiritu Santo 
binabago din ng Dios ang aking buhay at ang aking pananaw kung kaya’t ako ay hindi nakabatay sa oras 
at sa mga bagay dito sa lupa, kundi sa halip, nabubuhay ako sa pananampalataya at bilang nilalang na 
may pag-asa, may mga matang nasa Dios at sa kaluwalhatian.  Lumilikha Siya sa akin ng pusong 
hinahanap ang mga bagay na nasa itaas.  Iyan ang iyong karanasan bilang mananampalataya ng 
makalangit at ng walang hanggan at espiritual na mana.  At iyan ay nilikha sa iyo ng Espiritu Santo, na 
siyang katibayan ng ating mana. 
 
At pagkatapos, pangatlo, sasabihin ko ito, na bilang ating piling bahagi ipinagkakaloob ng Dios sa atin 
ang lahat ng mga bagay.  Kasama sa ating mana ang lahat sa langit at sa lupa.  Ngayon, hindi iyan 
nangangahulugan na ang lahat ay magiging pag-aari natin.  Kundi ito ay nangangahulugan na ang 
soberanong Panginoon ng lahat ng mga bagay, na ibinigay ang Kanyang sarili sa akin, ay 
pinamamahalaan ang lahat ng mga bagay at pinapatnubayan sila para sa aking kapakinabangan bilang 
Kanyang anak.  Ang Panginoon, na siya nating mana, ay ang Dios ng soberanong probidensya, at 
ginagawa Niya ang lahat sa kasaysayan para sa Kanyang bayan.  Sa II Corinto 4:15 sinasabi ni Pablo, 
“Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay alang-alang sa inyo.”  O, sa Roma 8:  “Sa lahat ng mga bagay ang 
Dios ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya.” 
 
At iyan din ay nangangahulugan, sa ikaapat na banda, na ang ating mana ay ligtas.  Sa Awit 16:  “ang 
aking kapalaran ay hawak mo.”  Kung minsan kailangang ingatan ng umuupa ang kanyang tinitirhan.  O 
kung minsan ang isang may mana ay inilalagay ito sa tiwala, na ibig sabihin ay sa pangangalaga ng iba.  
Subalit ang ating mana ay ligtas sa kamay ng Dios mismo.  Mayroon tayong mana na hindi nasisira, na 
hindi kumukupas.  At tayo ay iniingatan ng kapangyarihan ng Dios sa pamamagitan ng pananampalataya, 
para sa kaligtasan, na nakahandang ipahayag sa huling panahon (I Ped. 1:4, 5).  Ang Dios mismo, na 
walang hanggan ay itinatali ang Kanyang sarili sa Kanyang bayan kay Jesu Cristo at, dahil sa Kanyang 
walang hanggan, di-nagbabagong pag-ibig sa paghirang, ay iingatan at pananatilihin tayo at ang ating 
mana sa walang hanggan.  Ang katiyakan ng ating kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating mga sarili o sa 
bagay na ginawa natin, kundi sa Dios na nagligtas sa atin, na nagkaloob sa atin ng Espiritu Santo, na 
nagkaloob sa atin ng Kanyang Anak, at siyang tapat at ang mga pangako sa biyaya ay walang hanggan at 
hindi magmamaliw.  Ang Panginoon ang aking piling bahagi.  Ang aking kapalaran ay hawak mo.  
 
Bilang anak ng Dios, kung alam mo at inihahayag iyan, magbubunga iyan sa iyo ng kasiyahan, kasiyahan 
sa iyong buhay.  At iyan talaga ang ipinahahayag ni David sa talatang 6 nang sabihin niyang:  “Ang pisi ay 
nahulog para sa akin sa magagandang dako; Oo, ako'y may mabuting mana.”  Nakatingin siya sa 
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ipinagkaloob sa kanya ng Dios at sinasabi niyang, “Wala na akong mahihiling pa.  Wala nang mas iinam 
pa.”  Siya ay nasisiyahan sa Dios sa kanyang espiritual at walang hanggang mana. 
 
At iyan ang kasiyahan.  Ang sabihing, “Ako’y masaya, anuman ang aking kalagayan, anuman ang 
ipinagkaloob ng Panginoon, o anuman ang ipinagkait sa akin ng Panginoon.  Ito ay Cristianong biyaya.  
Hindi ito nakatali sa ating makalupang kapalaran, kundi ito ay ipinagkakaloob ng Espiritu Santo, na 
nagpapakita sa atin at nagpapatamasa at nagpapanabik sa mga bagay na espiritual.  Ang kasiyahan ay 
hindi nakabatay sa mga pag-aari o kalayawan o pananamit o kalusugan o inyong relasyon sa pag-aasawa 
o sa inyong trabaho o kung gaano karaming pera o kayamanan mayroon ka.  Kundi, gaya ng inilalagay ni 
Pablo, “Aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan.”  Ang kasiyahan ay 
ang matanggap ang mayroon ka mula sa Panginoon, ang maging mapagpasalamat dito, ang masiyahan 
at magalak.  Sinasabi ni Habakuk, “Bagama't ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, at hindi na 
magkakaroon ng bakahan sa mga silungan, gayunma'y magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa 
Dios ng aking kaligtasan.”  Ang kasiyahan ay pagkaunawa na ang aking kapayapaan ay hindi nakatali sa 
makalupang bahagi kundi sa aking makalangit na mana, sa katotohanan na ang Dios na Jehovah mismo 
ay ibinigay ang Kanyang sarili sa akin.  Iyan ay dapat magpa-angat ng ating puso sa pagpupuri at 
pasasalamat sa Dios.  Kung nahihirapan ka sa kasiyahan bilang Cristiano, ito ang dapat mong alalahanin. 
 
Ipinahahayag iyan ni David sa dalawang ibang salita sa talatang 5 nang sabihin niyang ang Dios ang 
kanyang piling bahagi at kanyang saro.  Ibinibigay niya dito sa atin ang anyo ng mamahaling salu-salo.  
Isiping nakaupo sa hapag ng hari tulad ng ginawa ng mga kapatid ni Jose sa Ehipto, at ang bawat isa ay 
binibigyan ng isang bahagi ng pagkain, isang mamahaling salu-salo.  At ang alak ay ibinubuhos ng sagana.  
Bilang panauhin ikinararangal mong kumain at uminom at ikaw ay nabubusog.  Ganyan inilalarawan ang 
Panginoon dito sa atin – bilang ating piling bahagi at ating saro – na nagpapaapaw sa ating kasiyahan 
kung kaya’t tayo ay nagpapasalamat at siyang-siya.     
 
Iyan ay nangangahulugan na kaya nating pakawalan ang mga bagay na makalupa.  Isinulat ni Martin 
Luther:  “Hayaang lumisan ang mga bagay at mga kamag-anak, maging itong buhay din na may 
kamatayan.  Ang katawan ay maaari nilang patayin; ang katotohanan ng Dios ay mananatili pa rin.”  
Masasabi mo ba iyan?  Kung kaya mo, iyan ay kasiyahan.   
 
Kaya, bilang pagtatapos, nais kong hikayatin ka bilang anak ng Dios na gawing iyong piling bahagi ang 
Panginoon, upang matagpuan ang iyong kasiyahan at ang iyong kapuspusan sa Kanya.  Walang ano man 
sa buhay ang makapagbibigay-kasiyahan.  Matatagpuan natin ang ating kapuspusan sa Dios sa 
pamamagitan ng pagtingin sa ating sarili at sa ating kawalan, sa pamamagitan ng pagkalungkot sa 
kasalanan, sa pagsisisi sa ating makasanlibutang pag-iisip, sa pamamagitan ng hindi paggawa ng dios at 
dios-diosan sa mga bagay ng sanlibutang ito, sa paglapit kay Jesu Cristo sa pananampalataya, na sa 
Kanya ay matatagpuan lahat ng kayamanan ng kaligtasan.  Sa gayon ay matatagpuan natin ang ating 
kaligayahan sa Salita ng Dios.  Matatagpuan natin ang ating kaligayahan (t. 3) sa bayan ng Dios.  At diyan 
ay makakatagpo tayo ng kasiyahan.  Kasi, ang kasiyahan ay hindi lamang negatibo kung kaya’t sasabihin 
mo, “Natutuhan kong hindi mag-imbot.  Natutuhan kong hindi naisin ang mga bagay na wala ako.”  At 
mayroon kang talunang pananaw sa iyong buhay:  “Hindi ko rin naman iyan mababago.”  Hindi, ang 
kakuntentuhan ay ang matagpuan ang iyong kapuspusan at ang iyong kasiyahan sa Panginoon. 
 
Pagkalooban ka nawa ng Dios na masabi kasama ng mang-aawit na si David, “Ang Panginoon ang aking 
piling bahagi at aking saro; ang aking kapalaran ay hawak mo.  Ang pisi ay nahulog para sa akin sa 
magagandang dako; Oo, ako'y may mabuting mana.”  
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Manalangin tayo. 
 
Ama, ipagkaloob mong malaman namin ang Iyong pag-ibig sa tipan at pakikiisa at matagpuan ang aming 
kapuspusan sa Iyo.  Ito ang aming dalangin alang-alang kay Jesus, Amen. 


