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AWIT 16:9-11 
“MATAGUMPAY NA HINAHARAP ANG KAMATAYAN” 

NI REV RODNEY KLEYN   
 
Ang Cristiano ay nabubuhay sa pag-asa, iyan ay, nabubuhay siya sa paghihintay sa mga bagay na 
darating.  Hindi siya nabubuhay lamang sa mabubuting ala-ala ng nakalipas; hindi siya nabubuhay 
lamang na nasisiyahan sa kasalukuyang kalayawan.  Kundi bilang mga mananampalataya tayo ay 
nabubuhay sa pag-asa, na ang ating mata ay nasa hinaharap, hinihintay ang mga maluwalhating bagay 
na darating pa lamang. 
 
Dito sa sanlibutan, isa sa mga bagay na hinihintay natin ay ang kamatayan.  Malibang maunang bumalik 
si Jesus, tayong lahat ay haharap sa sariling kamatayan.  Sinasabi ng Biblia sa Hebreo 9:27 na bawat isa 
sa atin ay may nakatakdang kamatayan; ang araw at oras na itinalaga ng Dios bilang sandali na 
haharapin natin ang kamatayan.  Ang tiyempo niyan, hindi natin alam.  Para sa ilan maaaring ito ay 
napakalapit na, sa iba maaaring malayo pa, ngunit sa katunayan walang nakakaalam ng araw o ng oras.  
At, sa pagtingin natin sa unahan, hinaharap natin hindi lamang ang sarili nating kamatayan, kundi ang 
kamatayan sa ating pamilya at mga relasyon din. 
 
Mayroong bagay na nakakatakot at nakakasindak tungkol sa tanawin ng kamatayan.  Tinatawag ng Biblia 
ang kamatayan na, “ang huling kaaway.”  Sa ating lahat, mayroong labis na pag-ayaw sa kamatayan, at 
pagnanais na ingatan ang sarili nating mga buhay.  Subalit paano natin, bilang mananampalataya, dapat 
harapin at isipin ang tungkol sa kamatayan? 
 
Sa paghihintay sa kamatayan, sa sarili niyang kamatayan, kaya isinulat ng mang-aawit ang mga salita ng 
Awit 16, at sa paggawa niya nito, siya ay nagagalak, siya ay puspos ng pag-asa, at nagpapahayag siya ng 
pinakadakilang tiwala at tagumpay.  Sabi niya, sa Awit 16:9-11, “Kaya't ang aking puso ay masaya, at 
nagagalak ang aking kaluluwa; ang akin namang katawan ay tatahang payapa.  Sapagkat ang aking 
kaluluwa sa Sheol ay hindi mo iiwan, ni hahayaan mong makita ng iyong banal ang Hukay.  Iyong 
ipinakita sa akin ang landas ng buhay: sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan; sa iyong 
kanang kamay ay mga kasayahan magpakailanman.”   
 
Iyan ba ang iyong pag-asa?  Ito ba ang iyong kapahayagan habang pinagbubulayan mo ang katotohanan 
ng kamatayan?  Ito ba ang iyong awit, “Ang aking kalooban ay labis na natutuwa, at puspos ng kagalakan 
ang aking dibdib, sapagkat sa Kanya ay nananatili ang aking tiwala, ang aking katawan ay tatahang 
payapa”?   
 
Gaya na binigyang-diin natin sa mga naunang mensahe, ang mga salita sa awit na ito ay pang-Mesias, 
iyan ay, sila ay wastong mga salita ni Jesu Cristo.  Sinabi Niya ang mga salitang ito at, habang papalapit 
Siya sa krus sa sarili Niyang kamatayan, sinambit Niya ang mga salitang ito.  Ngunit ang mga ito ay salita 
pa rin ni David, kung kaya sila rin ay ating kapahayagan bilang mga Cristiano. 
 
Sinasabi ni David dito ang tungkol sa sarili niyang pisikal na kamatayan.  Nagsasalita siya sa 
pamamahinga ng kanyang katawan.  Sa buhay na ito ay mayroong palaging kaabalahan, subalit kapag 
dumating ang kamatayan ang ating mga katawan ay inihihimlay sa huling pagkakataon sa libingan at 
doon sila ay nagpapahinga.  Nasa isip ni David ang libingan nang magsalita siya tungkol sa impierno.  Sa 
libingan, dumarating ang pagkabulok sa ating katawan; sila ay nasisira, sila ay nabubulok, sila ay 
naaagnas.  Itong lahat ay bahagi ng kamatayan.   
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Ano ang kamatayan? 
 
Una, ang kamatayan ay kapahayagan ng poot at katarungan ng Dios laban sa kasalanan.  Sa pasimula 
sinabi ng Dios kay Adan at Eba patungkol sa bunga ng Punongkahoy ng Pagkaalam ng Mabuti at 
Masama, “sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka.”  Ang kasalanan, ang 
pagkahulog nila sa kasalanan, at atin ding kasalanan, ay nangangailangan ng kamatayan.  Ang kabayaran 
ng kasalanan ay kamatayan. 
 
Pangalawa, sa kung ano ang mararanasan natin kapag tayo ay namatay, ang kamatayan ay isang 
matinding pagpunit, ang paghiwalay at pagsira mula sa mga bagay na alam natin at mula sa mga bagay 
na magkakasama.  Ito ay ang paghihiwalay ng katawan at kaluluwa, na orihinal na nilikha ng Dios bilang 
isa.  Ito ang pagpunit ng lahat ng makalupang tali at mga relasyon.  Ang karanasan ng kamatayan ay 
masakit, sa emosyon, at napakadalas na sa pisikal din.  Napakakaunti lamang ang naaanod sa buhay.  
Kasama sa karanasan ng kamatayan, ay ang karamdaman at katandaan; nariyan ang karahasan ng 
kamatayan sa pamamagitan ng aksidente.  Nariyan ang paghihirap ng kamatayan dahil sa gutom at 
pagkalunod.  At, para sa manonood, sa mahal sa buhay na naiwan, mayroong pagdadalamhati ng 
kahungkagan na hindi na muling mapupunan muli.   
 
Ito ang nakikita ni David habang isinusulat niya ang awit na ito: ang sarili niyang pisikal na kamatayan.  At 
inilarawan kong lahat iyan, upang ipakita na ang kamatayan sa atin ay karaniwang nakakasindak na 
tanawin at masakit na karanasan. 
 
Gayunman, kapag tiningnan natin ang mga talatang ito, wala tayong nakikitang ganito.  Sa halip, 
mayroong pagpapahayag dito ng dakilang kagalakan.  Tingnan nating mabuti ang sinasabi ni David. 
 
Una, sa talatang 9, “Ang aking puso ay masaya, at nagagalak ang aking kaluluwa.”  Ibig sabihin ni David 
na siya ay puspos ng malalim, di-mailarawang kasiyahan.  Siya ay nagdiriwang ng buo niyang pagkatao, 
hindi ang buhay na ipinamuhay niya, kundi ang kamatayan at ang pag-asa na kanya sa libingan.  At 
maaari din nating gawin iyan, dahil bilang mga anak ng Dios alam natin na ang kamatayan ay hindi wakas 
para sa atin, na, sa katunayan, ang kamatayan ay lingkod lamang upang dalhin tayo sa mas mayamang 
karanasan ng buhay kasama ng Dios. 
 
Kaya nagpatuloy si David sa talatang 9:  “Ang akin namang katawan ay tatahang payapa.”  Ang 
magpahinga ay ang matulog, at ito ay isa sa magagandang larawan ng Biblia kung paano tayo mag-isip sa 
ating kamatayan.  Sinabi ni Jesus tungkol sa anak na babae ni Jairus at kay Lazaro, “hindi patay, kundi 
natutulog.”  Kung kaya sa I Tesalonica 4, sinasabi ni Pablo na kapag namatay tayo bilang mga 
mananampalataya, tayo ay “natutulog kay Jesus.”  At ano ang ipinahihiwatig ng pagtulog at 
pamamahinga, kundi ito, na tayo ay muling gigising.  Iyan ang ating pag-asa, ang muling pagkabuhay ng 
ating mga katawan.  Ang kamatayan ay hindi ang wakas ng ating mga katawan. 
 
At pagkatapos sa pasimula ng talatang 10, ibinigay sa atin ang dahilan nito.  “Sapagkat ang aking 
kaluluwa sa Sheol ay hindi mo iiwan.”  Ang impierno dito, ay tumutukoy sa libingan.  Ang kaluluwa, 
tumutukoy sa buong pagkatao, bahagi nito ay ang pisikal nating katawan.  At ang salitang “iiwan,” dito, 
ay may kaisipan ng pagkaiwan o pinabayaan.  Sinasabi ni David, hindi iniiwan o pinababayaan ng Dios 
ang mga katawan ng Kanyang bayan kapag sila ay inilibing.  Hindi Niya tayo kinakalimutan.  Iyan ang 
Kanyang pangako, “Hindi Kita iiwan, ni pababayaan man.”  At ngayon, ginagamit ni David ang pangakong 
iyan ng Dios, sa kanyang katawan na inihimlay sa libingan.  Ano ang mga sementeryo?  Sila ay may lugar 
kung saan ay iniiwan natin ang mga labi ng mga mahal natin sa buhay.  Sila ay mga lugar kung saan ang 
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mga taong dating tanyag ay nalimutan na.  Subalit hindi iniiwan o kinalilimutan ng Dios isa man sa 
sariling Kanya, kahit sa kanilang mga libingan.  Inaalala Niya sila, at dahil dito, tumatahan silang payapa 
sa muling pagkabuhay. 
 
At sa kaisipang iyan, nagpatuloy si David sa talatang 10, “ni hahayaan mong makita ng iyong banal ang 
Hukay.”  Ngayon gaya ng alam natin, ang pariralang ito ay isang propesiya ng katotohanan na nang si 
Jesus ay inilibing, ang Kanyang katawan ay hindi naagnas; na ito ay pinanatili ng Banal na presensya para 
sa Kanyang muling pagkabuhay sa ikatlong araw.  Hindi kayang magdala ng kabulukan ng kamatayan sa 
Kanyang katawan.  “Hindi mo hahayaang makita ng iyong banal ang Hukay.  At magkagayonman, ito ang 
mga salitang sinasabi ni David, sa unang panauhan, tungkol sa kanyang sarili.  Ibig ba niyang sabihin ay 
hindi masisira ang kanyang katawan?  Malinaw na hindi.  Kaya ang sinasabi niya ay kahit na maagnas ang 
kanyang katawan, hindi siya nito masisira.  Ito ay kapahayagan ng lubos na katiyakan tungkol sa muling 
pagkabuhay ng sarili niyang katawan.  Parang gaya kay Job, “pagkatapos na masira nang ganito ang 
aking balat, gayunma'y makikita ko ang Dios sa aking laman.”  At sa araw na iyon, iyon ay magiging tila 
baga ang kanyang katawan ay hindi nakakita ng hukay.  Gaya ng sa I Corinto 15, “kailangan na itong may 
pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira.”  Ito ang pagtitiwala ni David:  ang kamatayan ay hindi ang 
magiging wakas para sa kanya, kundi sa pamamagitan ng kamatayan ang Dios ay makakasama niya at 
siya’y ibabangon sa walang pagkasira. 
 
Alam mo, kung minsan ang mga di-sumasampalatayang iskolar ay nagsasabing walang kaisipan ng 
muling pagkabuhay sa Lumang Tipan, na sa Bagong Tipan inimbento ng mga alagad ang kaisipan ng 
muling pagkabuhay.  Subalit dito, sa pinakamalinaw na wika, ipinahahayag ni David ang katotohanan ng 
sarili niyang muling pagkabuhay sa katawan. 
 
At pinaniniwalaan ito, may dahilan siya sa dakilang kagalakan sa tanawin ng kamatayan. 
 
At para sa atin, ngayon, may katulad ding kagalakan.  Na hindi lamang agad na pupunta sa kaluwalhatian 
kasama ni Cristo ang aking kaluluwa sa kamatayan, kundi ito ring aking katawan, bagaman kailangan 
itong ilibing at ito ay maaagnas, ang katawang ito ay muling bubuhayin, gagawin itong walang kasiraan, 
at makikita ng aking mga mata si Jesu Cristong akingTagapagligtas.  Iyan ay dapat magbigay sa atin ng 
katiyakan at kagalakan sa pagharap natin sa kamatayan.  
 
Sa I Corinto 15, ang kinasihang apostol Pablo ay nagpapahayag ng katiyakan bilang matagumpay at 
walang takot na pagmamalaki, “O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan 
ang iyong tibo?”  Bilang mga mananampalataya, dapat nating sabihin  iyan kapag dumarating ang takot 
sa kamatayan.  Mayroon din tayo ng tagumpay na ito.  Isa sa mga pinakamaganda at tunay at 
matagumpay na karanasan ng buhay Cristiano ay ang tumayo sa gilid ng nakangangang libingan, 
inihihimlay ang isang mahal sa buhay.  Oo, napakasakit, ngunit maluwalhati rin.  Sa sandaling iyon lahat 
ng hindi mahalaga sa sanlibutang ito ay nalilimutan, at ang mga bagay na talagang may halaga, langit at 
walang hanggang katotohanan, ay nasa harap at gitna ng ating isipan.  Ecclesiastes 7:2, “Mas mabuti 
pang magtungo sa bahay ng pagluluksa kaysa bahay ng pagdiriwang; sapagkat ito ang katapusan ng 
lahat ng mga tao; at ilalagak ito ng may buhay sa kanyang puso.”  Gaano man kasakit ang pagluluksa, 
nalalaman ng bawat mananampalataya ang kagalakan at ang pag-asa na kanya sa kabila ng kamatayan. 
 
Mayroong kagalakan sa pagkaalam na ang kaluwalhatian na mapapasaatin sa kabila ng libingan ay mas 
mabigat sa nawala sa atin sa kamatayan.  At ang kagalakang iyan ay lumilikha ng pananabik sa ating mga 
puso para sa araw na iyon.  Sinasabi ni Pablo sa Filipos 1, “Ang mamatay ay pakinabang” at ang “umalis 
at makasama ang Panginoon” ay higit na mabuti kaysa pananatili dito sa sanlibutan.  Iyan ba ang iyong 
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pinananabikan?  Ang mapalaya mula sa katawang ito ng kamatayan, mula sa mga pakikipaglaban sa 
kasalanan?  Ang makita si Jesu Cristo ng mukhaan? 
 
At saka, ang kagalakan natin bilang mga mananampalataya ay ito rin, na habang nabubuhay tayo dito sa 
lupa, ngayon pa lang ay may karanasan na tayo ng buhay na walang hanggan.  Sa pamamagitan ng 
buhay ni Jesu Cristo at ng Espiritu Santo na nasa atin, mayroon tayo ng pasimula ng walang hanggang 
kagalakan.  Iyan talaga ang sinasabi ni David dito sa Awit 16.  Ang muling pagkabuhay ay hindi lamang 
isang bagay na pinagbubulayan niya sa hinaharap; kundi ito’y isang bagay na kanyang nararanasan; 
pumapaligid ito sa kanyang buhay; ito ang kapuspusan ng kanyang kagalakan at buhay sa kasalukuyan.  
Hindi siya katulad ng isang batang naghihintay na magbakasyon, binibilang ang mga araw.  Ang 
pagkagalak niya ay hindi lamang isang bagay na matatanggap niya sa hinaharap, kundi ito ang kagalakan 
na mayroon na siya.  Balikan ang mga talagang 5 at 6.  Ang Panginoon ang aking piling bahagi at aking 
saro.  Ang pisi ay nahulog para sa akin sa magagandang dako.  Nakita mo, ang langit at ang muli nating 
pagkabuhay ay hindi magiging pagbabago sa uri, kundi sa bahagi ng buhay.  Ngayo’y bahagi lamang ang 
nalalaman natin, pagkatapos ay sa kabuuan.  Kung kaya sa Efeso 2, ang kaligtasan natin sa kasalukuyan 
ay inilalarawan bilang pribilehiyo na mapaupong kasama niya sa sangkalangitan, kay Cristo Jesus.  At 
yamang may kagalakan ngayon, nais lamang natin itong maging mas mabuti.  At magiging ganyan ang 
langit.  Ang mga alagad ay nakaupo at sila ay nakisama kay Jesus, at sinabi Niya, “Ako’y aalis.  Ako'y 
paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo.  Ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, 
upang magkasama tayong muli, ganap at walang hanggan.” 
 
Kung kaya bilang mga mananampalataya tayo ay nagagalak, at tayo ay nagagalak, kahit sa tanawin ng 
kamatayan. 
 
Sa isip ng di-sumasampalataya, lahat ng ito sa pandinig ay kalokohan.  Hindi lamang pinag-uusapan natin 
ang kamatayan, na siyang paksang iniiwasan, kundi lalo nang pinag-uusapan natin ang kamatayan at 
kagalakan sa parehong pangungusap.  Sinasabi ng isipan ng kawalang-pananampalataya, “Kailangan 
mong mabuhay para sa ngayon.  Samantalahin ang araw.  Ang buhay ay maigsi, kaya kunin mo na ang 
higit dito at ngayon araw-araw.”  At iyan ay dahil kung wala ang Dios, sa kawalang-pananampalataya, 
ang isa ay walang pag-asa sa sanlibutang ito.  Wala ka ng ibang dahilan para mabuhay at asahan kaysa sa 
maihahatid sa iyo ng buhay dito.  Wala kang pundasyon. 
 
Subalit sa Cristianong ebaghelyo mayroong pundasyon.  Hindi tayo naniniwala lamang sa isang pantasya, 
kundi ang pag-asa natin ay nakasalig kay Jesu Cristo, at sa muli Niyang pagkabuhay.  At sa mga talata 
dito mula sa Awit 16, iyan ay nasa harapan.  Ang tiwala at pag-asa ni David ay nakasalig dito, na mula sa 
pananaw niya sa Lumang Tipan, si Jesus ay darating at dadaigin ang kamatayan at libingan, sa 
pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Kanyang katawan.  Ang kayang sabihin ng mas mababang David 
ay ang ginawa niya dito, dahil sa mas dakilang David na darating pa lamang, si Jesu Cristo.  Kung ang mga 
bagay na ito ay hindi totoo kay Jesus, hindi sila maaaring maging totoo para kay David, o para sa atin. 
 
Ganito mismo ipinaliliwanag ng Bagong Tipan ang mga talatang ito.  Sinasabi ni Pedro sa atin sa Mga 
Gawa 2 na ang mga salitang ito ay pangunahing propesiya tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus.  
Matapos banggitin ang mga talatang ito mula sa Awit 16 sa kanyang pangangaral sa araw ng 
Pentecostes, sinabi ni Pedro, Mga Gawa 2:29, “Mga kapatid, may tiwalang masasabi ko sa inyo ang 
tungkol sa patriyarkang si David.  Siya rin ay namatay at inilibing, at nasa atin ang kanyang libingan 
hanggang sa araw na ito.  Yamang siya'y isang propeta at nalalaman niyang nangako ang Dios sa kanya 
na ang isa sa kanyang mga inapo ay iluluklok niya sa kanyang trono.  Yamang nakita niya ito bago pa 
mangyari, nagsalita si David tungkol sa muling pagkabuhay ng Cristo:  Hindi siya pinabayaan sa Hades, ni 
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ang kanya mang katawan ay nakakita ng kabulukan.”  Ang sinasabi ni Pedro ay ito, na nang sabihin ni 
David ang mga bagay na ito na hindi maaaring totoo sa kanyang sarili sa mga talatang ito, ipinahahayag 
niya ang kanyang pananampalataya sa muling pagkabuhay ni Jesu Cristo bilang pundasyon at dahilan ng 
kanyang katiyakan at kagalakan. 
 
Kaya naman, ang mga salitang ito sa Awit 16 ay mga salita muna ni Cristo.  Ang Kanyang katawan ay 
tumahang payapa pagkatapos mailibing.  Namatay Siyang nalalaman na hindi Siya iiwan ng Dios sa 
libingan, na imposibleng pababayaan Siya ng Dios, ang ikalawang persona ng Trinidad.  Ang Kanyang 
katawan ay hindi nakakita ng kabulukan.  Si Cristo ang nagsasalita dito. 
 
At dahil ito ay mga salita ni Cristo, maaari silang maging mga salita ni David at mga salita natin bilang 
mga mananampalataya.  Nakikita natin dito na may pareho tayong pananampalataya sa mga banal sa 
Lumang Tipan.  Nagtiwala sila kay Cristo, inaasahan ang Kanyang pagdating.  Ang kanilang kaligtasan, 
ang kabayaran at kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, ang kanilang pag-asa, ay sa pamamagitan din 
ni Jesu Cristo.  Nagtiwala sila sa mga pangako, sa panunumpa, ng Dios.  Tayo sa pananampalataya ay 
lumilingon sa katuparan ng mga pangakong iyon sa katauhan ni Jesu Cristo.  Subalit ang ating kaligtasan 
at ang sa kanila ay dumarating sa parehong paraan, sa pamamagitan ng kamatayan at muling 
pagkabuhay ni Jesu Cristo.   
 
Nakakatulong iyan sa atin upang maunawaan din, kung paano natin dapat basahin ang Lumang Tipan.  
Ito ay salaysay ng karanasan ng bayan ng Dios.  Ito ay tala ng kamangha-manghang biyaya ng Dios sa 
kaligtasan ng sariling Kanya.  Tayo ay kaisa ng mga banal sa Lumang Tipan.  Ang kanilang pagdurusa ay 
ating pagdurusa.  Ang kanilang paglalakbay ay ating paglalakbay.  Ang kanilang pag-asa ay ating pag-asa.  
Sila ay inilakip kay Jesu Cristo sa pamamagitan ng pananampalataya, at gayundin tayo.  At inilakip kay 
Jesu Cristo, ang kanilang katiyakan at kagalakan ay atin din. 
 
Ngayon, si Jesus ay nabuhay.  Siya ang unang bunga ng mga namatay.  At lahat ng namatay na 
sumasampalataya sa Kanya ay muling bubuhayin tungo sa kaluwalhatian ng langit.  Tulad ng sinabi ni 
Jesus kay Marta nang pumunta Siya sa libingan ni Lazaro, sa Juan 11:25-26, “Ako ang muling pagkabuhay 
at ang buhay.  Ang sumasampalataya sa akin, bagama't siya'y mamatay, ay mabubuhay.  At ang bawat 
nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman.”  Pagkatapos ay 
idinagdag Niya kay Marta, “Pinaniniwalaan mo ba ito?” 
 
Iyan ang tanong sa iyo ngayon.  Pinaniniwalaan mo ba ito?  Alam mo, kung si Cristo ay hindi nabuhay, 
kung gayon ay walang sinumang namatay ang maaaring buhayin.  Kung si Cristo ay hindi nabuhay, gaya 
ng sinasabi ng I Corinto 15 sa atin, walang kapatawaran ng mga kasalanan, tayo ay nasa mga kasalanan 
pa rin natin.  Kaya, ang mayroon tayo dito ay ang pundasyon.  Ang katotohanan ng muling pagkabuhay 
ng katawan ni Jesu Cristo ang pundasyon para sa ating katiyakan at kagalakan.  Dahil Siya’y buhay, tayo’y 
nabubuhay at muli tayong mabubuhay. 
 
Nais kong tapusin ang mensaheng ito sa pamamagitan ng ilang salita sa huling talata dito, talatang 11.  
“Iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay: sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan; sa 
iyong kanang kamay ay mga kasayahan magpakailanman.”  Malinaw, ang nasa pananaw ng mang-aawit 
dito ay ang kagalakan at ang karanasan ng buhay sa langit. 
 
Ngunit tandaan natin na ang pangunahing tagapagsalita dito ay si Jesu Cristo.  Ang landas ng buhay na 
ipinakita ng Dios sa Kanya ay landas ng pagdurusa na patungo sa kamatayan at muling pagkabuhay 
tungo sa buhay na walang hanggan at kaluwalhatian.  Palaging sinasabi ni Jesus sa Dios, “Sa Iyong 
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harapan ay may kapuspusan ng kagalakan.”  Isipin na lang kung gaano kadalas at gaano Niya kaibig 
manalangin, at unawain na ang panalangin ay pagpapahayag ng nais ng tao na makasama ang Dios.  At 
sa paghihintay din sa pagdakila sa Kanya, sinabi ni Jesus sa dulo ng talata, “sa iyong kanang kamay ay 
mga kasayahan magpakailanman.” 
 
Ngunit muli, ang mga ito ay kapahayagan din ni David at natin.  At ang mayroon tayo sa talatang ito ay 
ang kahanga-hanga at positibong paglalarawan ng langit.  Marami sa paglalarawan ng Biblia sa langit ang 
inilalarawan sa negatibo, kung ihahambing sa makalupa.  At sinabi sa atin na ang langit ay hindi magiging 
tulad dito sa lupa.  Sa langit, Apocalipsis 21, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati, o ng 
pagtangis man, o ng kirot man. Kundi dito inilalagay itong napakapositibo.  Ito ang ating hinihintay bilang 
mga mananampalataya. 
 
Ipinapakita sa atin ng Dios ang landas ng buhay.  Kung minsan ito ay landas ng pagdurusa.  Subalit ito ay 
patungo sa kapuspusan ng kagalakan sa harapan ng Dios.  Ang makasama ng Panginoon – iyan ang diwa 
ng langit sa Biblia.  Kapag nakita natin Siya tayo’y magiging katulad Niya.  Nananabik ka bang makita ang 
Dios? 
 
Kapag nakita na natin Siya, magkakaroon ng walang hanggang kaligayahan.  Nilikha ng Dios ang tao sa 
pasimula upang makilala at masiyahan sa Kanya.  Ang langit ay mundo ng kagalakan, ng katuparan, ang 
pagtatapos ng layunin kung kaya nilikha ng Dios ang tao.  Doon walang paghadlang ng kasalanan, walang 
pagpupunyagi at mga pagsubok ng pagdurusa, paglilingkuran natin ang Dios hanggang sa walang 
hanggan sa pagiging ganap.  Hindi ba iyan ang iyong pinananabikan? 
 
Ang aking kalooban ay labis na natutuwa, at puspos ng kagalakan ang aking dibdib, sapagkat sa Kanya ay 
nananatili ang aking tiwala, ang aking katawan ay tatahang payapa. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, puspusin mo kami ng kaalaman ni Jesu Cristo.  Ipagkaloob mong sumampalataya kami sa Kanya, na 
magtiwala sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay.  At, Panginoon, puspusin mo kami ng 
kagalakan ng langit, ng pananabik sa araw na makikita namin ang aming Tagapagligtas at itulad ang 
aming mga katawan sa Kanyang maluwalhating katawan.  At palayain kami, Panginoon, sa pagiging 
babad na babad dito sa lupa at sa mga kalayawan nito at alalahanin.  Hinihiling namin ito alang-alang kay 
Jesus.  Amen 


