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Araw ng Panginoon 22 ng Katekismong Heidelberg Rev. D. Kleyn, PRCA Missionary
Ang Pagbasa ng Kasulatan: Awit 73

T. 57 – Anong kaaliwan ba ng “muling pagka-buhay ng katawan” ang naidudulot sa iyo?

S. – Na hindi lamang ang aking kaluluwa pagkatapos ng buhay na ito ang agarang iaakyat kay Cristo na Ulo nito; kundi ito

ring aking katawan na binuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Cristo at ang aking kaluluwa ay muling pag-iisahin,

at gagawing tulad ng maluwalhating katawan ni Cristo.

T. 58 – Anong kaaliwan ang nakukuha mo sa artikulo tungkol sa “walang hanggang buhay”?

S. – Na yamang nararamdaman ko na sa aking puso ang pasimula ng walang hanggang kagalakan, pagkatapos ng buhay

na ito ay mamanahin ko ang kaligtasang sakdal, na hindi pa nakita ng mata, at hindi narinig ng tainga, at hindi pumasok

sa puso ng tao, upang maunawaan, upang purihin ang Diyos sa mga iyon magpakailanman.

Introduction:

1. This Lord’s Day is closely connected to Lord’s

Day 1.

a. That is clear, first of all, from the fact

that both questions in Lord’s Day 22 ask

about “comfort.”  And that is also true of

Lord’s Day 1, which asks: “What is your

only comfort in life and death?”

b. Also notice that Lord’s Day one speaks of

comfort in life and “in death.”  And that’s

what Lord’s Day 22 now teaches us

about – comfort “in death.”

2. We all need comfort concerning death because

death is a reality for all of us.

a. Every day we are dying.  For, every day

we get older.  And daily we experience

the power of death through such things

as pain/sickness, injuries, tiredness, etc.

b. We also face final death, for “it is

appointed unto men, once to die” (Heb.

9:27). Death is an appointment none of

us is able to avoid.

3. We also need comfort concerning because

death is something we are naturally afraid of.

a. We are afraid of death because it will

take us away from earthly life, friends,

experiences, etc.

b. We are afraid of death because it is a

violent separation of our bodies from our

souls.

c. We are afraid of death because there are

so many unknown things concerning

death.

4. But as believers, we do not need to be afraid

of death, or of what happens to us after we

die.  We have comfort in death, for we belong

to our faithful Savior, Jesus Christ.

COMFORT CONCERNING DEATH

I. Our State At Death

II. Our Final Resurrection

III. Our Everlasting Life

Panimula:

1. Ang Araw ng Panginoon na ito ay may malapit na kaugnayan

sa Araw ng Panginoon 1.

a. Una sa lahat, iyan ay maliwanag mula sa katotohanan

na ang kapwa katanungan sa Araw ng Panginoon 22 ay

nagtatanong patungkol sa “kaaliwan.”  At iyan din ay

katulad sa Araw ng Panginoon 1, na nagtatanong: “Ano

ang tangi mong kaaliwan sa buhay at kamatayan?”

b. Mapapansin mo rin na ang Araw ng Panginoon 1 ay

nagsasalita patungkol sa kaaliwan sa buhay at “sa

kamatayan.”  At iyan ang ituturo sa atin ngayon ng

Araw ng Panginoon 22 – kaaliwan “sa kamatayan.”

2. Kailangan nating lahat ang kaaliwan patungkol sa kamatayan

dahil ang kamatayan ay isang katotohanan para sa ating

lahat.

a. Namamatay tayo sa bawat araw.  Dahil sa bawat araw,

tayo ay tumatanda.  At bawat araw, nakakaranas tayo

ng kapangyarihan ng kamatayan sa pamamagitan ng

sakit, pinsala, pagkapagod, atbp.

b. Humaharap din tayo sa huling kamatayan, dahil

“itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan” (Hebreo

9:27).  Ang kamatayan ay itinakda na walang sinuman

sa atin ang makakaiwas.

3. Kailangan din natin ng kaaliwan patungkol dito dahil ang

kamatayan ay isang bagay na likas nating kinakatakutan.

a. Natatakot tayo sa kamatayan dahil aalisin tayo nito

mula sa buhay sa lupa, mga kaibigan, karanasan, atpb.

b. Natatakot tayo sa kamatayan dahil ito ay isang

marahas na paghihiwalay sa ating mga katawan mula

sa ating mga kaluluwa.

c. Natatakot tayo sa kamatayan dahil maraming mga di-

tiyak na bagay patungkol sa kamatayan.

4. Pero bilang mga mananampalataya, hindi natin kailangang

matakot sa kamatayan, o kung ano ang mangyayari sa atin

pagkatapos mamatay.  May kaaliwan tayo sa kamatayan,

dahil tayo ay kabilang sa ating tapat na Tagapagligtas, na si

Jesu Cristo.

KAALIWAN PATUNGKOL SA KAMATAYAN

I. Ang Kalagayan Natin sa Kamatayan

II. Ang Huling Pagkabuhay na Muli

III. Ang Ating Walang Hanggang Buhay
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I. Our State At Death

A. What will happen to us when we die?

Where will you go?  What will you

experience?  To help us understand what

happens to us, we will first consider

some wrong answers to these questions.

B. The first wrong answer is this: “Nothing!”

1. That is what most unbelievers think.

a. They say: “We live here on

earth for a while, and then we

die.  And that’s all there is!”

b. “When we die, and our bodies

are buried and return to dust,

nothing else happens.”

c. “Nothing comes after this life

is finished.  Nothing else is

experienced after death.”

2. Because the ungodly think this way,

they live wickedly.  Their approach

to life is: “Let’s have as much

pleasure and fun as possible.  Let’s

enjoy life to the full.  For this life is

all that there is!”

3. But this view is wrong.  Death is not

the end.  Something else is coming

after earthly life is finished.

C. The second wrong answer is: “When you

die, your soul will go to sleep.”

1. This is the teaching that when a

person does, his soul becomes

unconscious.

a. It is claimed that death is like

going to sleep at night.  While

you are asleep, you are not

aware of what is happening

around you.

b. Thus, when a person dies, he

is not aware of anything.  He

is completely unconscious.

And he will remain that way

for 100's or 1000's of years.

c. The soul w ill remain

unconscious until the end of

time.  Then it will be woken up

again, and joined to our

bodies when they are raised

from the grave.

2. This view is also wrong.  It robs the

believer of comfort concerning

death, for we have nothing to look

forward to when we die.

D. The third wrong answer is: “When you

die, you will go to purgatory.”

1. This is the teaching of Roman

I. Ang Kalagayan Natin sa Kamatayan

A. Ano ang mangyayari sa atin pagkatapos mamatay?

Saan tayo pupunta?  Ano ang mararanasan natin?

Para tulungan tayo na maunawaan kung ano ang

mangyayari sa atin, atin munang isasaalang-alang ang

maling mga kasagutan sa mga katanungang ito.

B. Ang una sa maling kasagutan ay ito: “Wala lang!”

1. Iyan ang madalas iniisip ng mga di-

mananampalataya.  Sinasabi nila:

a. “Dito muna tayo maninirahan sa lupa, at

pagkatapos mamamatay tayo.  Iyon lang!”

b. “Kapag namatay na tayo at ang ating mga

katawan ay nailibing at magbalik na sa

alabok, wala nang mangyayari pa.”

c. “Wala nang susunod pa pagkatapos ng

buhay.  Wala nang mararanasan pa

pagkatapos ng kamatayan.”

2. Dahil ganito ang isipan ng masasama, sila ay may

masamang pamumuhay.  Ang tingin nila sa buhay

ay: “Magsaya tayo ng lubos hangga’t maaari.

Sagarin natin ang kasiyahan sa buhay.  Dahil

hanggang dito lang ang buhay!”

3. Pero mali ang ganitong pananaw.  Ang kamatayan

ay hindi katapusan.  May mangyayari pa

pagkatapos ng buhay sa lupa.

C. Ang pangalawang maling kasagutan ay ito: “Kapag

namatay ka na, ang kaluluwa mo ay matutulog lang.”

1. Ito ang aral na kapag namatay ang isang tao, ang

kaluluwa ay mawawalan ng kamalayan.

a. Ito ay pag-aangkin na ang kamatayan ay

tulad sa pagtulog sa gabi.  Habang natutulog

ka, wala kang kamalayan sa kung ano ang

nangyayari sa paligid mo.

b. Kaya nga, kapag namatay ang isang tao,

wala siyang anumang kamalayan.  At siya ay

mananatiling ganito sa loob ng sandaan o

sanlibong mga taon.

c. Ang kaluluwa nito ay mananatiling walang

kamalayan hanggang sa katapusan ng

panahon.  Pagkatapos ay gigising uli, at

sasanib sa ating katawan kapag ibinangon

na mula sa libingan.

2. Mali rin ang ganitong pananaw.  Ito ang pananaw

na umaagaw sa kaaliwan ng mananampalataya

patungkol sa kamatayan, dahil wala na tayong

pananabikan pa kapag tayo ay namatay.

D. Ang pangatlong maling kasagutan ay ito: “Kapag ikaw

ay namatay na, mapupunta ka sa purgatoryo.”

1. Ito ay aral ng Romano Katoliko.
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Catholicism.

a. They say that the soul of a

believer goes to purgatory to

be purged of all remaining sin.

b. Purgatory is a place of

punishment.  Purgatory is as

bad as the fires and torments

of hell.

c. Only after you have been

punished for many years, will

you then finally go to heaven.

2. What an awful teaching re death!

a. Purgatory makes death most

frightening.  It is impossible to

have comfort concerning

death, for when you die you

have to go to hell and be

punished in the fires of hell.

b. This teaching also denies the

saving work of Christ.  It is a

teaching that says: “Christ did

not fully save you by His death

on the cross, and so you have

to be punished for your sins.”

3. This teaching is wrong.  It is a lie.

It has no basis in the Bible.  What

the Bible teaches is that Jesus

Christ went to hell for us, and

therefore we never have to go there

– not even for a short time.

E. In contrast to these errors, the positive

teaching that we confess is (A. 57):

“When I die, my soul will be immediately

taken up to Christ its head!”

1. What happens when we die?

a. The answer is not: “Nothing

happens!”  Nor, “Soul sleep!”

Nor, “I will go to purgatory!”

b. But this: “I will immediately go

to heaven, and I will be

consciously in heaven with

Jesus!”

2. The Bible clearly teaches this.

a. Psalm 73:23-24.

(1) “Nevertheless I am

continually with thee:

thou hast holden me by

my right hand. Thou

shalt guide me with thy

counsel, and afterward

receive me to glory.”

(2) We are always with God

and with Christ.  Not

even death separates us

from blessed fellowship

with God.

a. Sinasabi nila na ang kaluluwa ng isang

mananampalataya ay napupunta sa

purgatoryo para sa paglilinis o pagpurga sa

lahat ng natitirang kasalanan.

b. Ang purgatoryo ay isang lugar ng

kaparusahan.  Ang purgatoryo ay kasing-

sama ng apoy at paghihirap sa impierno. 

c. Pagkatapos mong maparusahan ng

maraming mga taon, doon ka lamang

mapupunta sa langit.

2. Isang napaka-pangit na aral ito patungkol sa

kamatayan!

a. Ginagawa ng purgatoryo na nakakatakot ang

kamatayan.  Imposible na maging kaaliwan

ang kamatayan, dahil kapag namatay ka na,

m a p u p u n ta  k a  s a  im p ie r n o  a t

mapaparusahan sa apoy nito.

b. Itinatanggi rin ng aral na ito ang gawang

pagliligtas ni Cristo.  Ito ay aral na

nagsasabi: “Hindi ka lubos na iniligtas ni

Cristo sa Kanyang kamatayan sa krus, kaya

kailangan ka pang maparusahan sa iyong

mga kasalanan.”

3. Mali ang aral na ito.  Kasinungalingan ito.  Wala

itong basehan sa Biblia.  Ang itinuturo ng Biblia, si

Jesu Cristo ay nagtungo sa impierno para sa atin,

kaya hindi na tayo nararapat pang mapunta dito

– kahit sa kakaunting panahon lang.    

E. Taliwas sa mga kamaliang ito, itinuturo ng ating

katekismo ang positibo (S. 57): “Kapag ako ay

namatay, ang kaluluwa ko ay agad dadalhin kay Cristo

na ulo nito!”

1. Ano ang nangyayari kapag namatay tayo?

a. Ang sagot ay hindi: “Walang mangyayari!”

O kaya, “Tulog ang kaluluwa!” O kaya,

“Mapupunta ako sa purgatoryo!” 

b. Sa halip ay ito: “Agad akong mapupunta sa

langit, at ako ay may kamalayan sa langit

kasama si Jesus!”

2. Maliwanag na itinuturo ng Biblia ito.

a. Mga Awit 73:23-24.

(1) “Gayunman ako'y kasama mong

palagian, inaalalayan mo ang aking

kanang kamay.  Sa iyong payo ako'y

iyong pinapatnubayan, at pagkatapos

ay  ta tang gap in  m o  a ko  sa

kaluwalhatian.”

(2) Ibig sabihin tayo ay palaging kasama

ng Dios at ni Cristo.  Kahit man ang

kamatayan ay hindi makapaghihiwalay

sa atin mula sa pinagpalang pakikisama

sa atin ng Dios.



Page 4 of  8

b. Luke 23:43 – “Jesus said

unto him, Verily I say unto

thee, To day shalt thou be

with me in paradise.”

(1) Christ didn’t tell the man

he must go to purgatory

first for a while.  

(2) But said: “When you die

today you’ll immediately

be with me in heaven.”

c. This is also taught in

Philippians 1:21-23, Revelation

6:9, and in other texts.

3. Something amazing happens when

a believer dies.

a. In an instant, his soul goes

from this earth into the glories

of heaven.

b. His earthly life is finished.  All

earthly sorrow and pain and

struggles and sins are over.

c. He immediately experiences

joy as he enters the presence

of Christ and sees his Savior.

F. That is what we can look forward to.  We

have nothing to fear.  Death is a

blessing, for it rescues us from all

suffering and sin, and brings our souls

into heaven.  We can have great comfort

concerning death.

II. Our Final Resurrection

A. But the glory of heaven we experience in

our souls after we die is not complete.

1. For death, as we mentioned earlier,

is a separation of body and soul.

a. When you die, your body and

soul will be torn apart from

each other.  Your soul will

enjoy heaven, but body will rot

in grave and return to dust.

b. Because of this, you cannot

fully enjoy heaven until the

final resurrection.  Only then

will your body and soul be

joined again, so you can be in

heaven in both body and soul.

2. The fact that our bodies cannot go

to heaven when we die, affects the

comfort we have in death.

a. Yes, we have comfort re

death, for we will immediately

go to heaven in our souls.

b. But we also have some

sadness concerning death,

because of what happens to

our bodies.

b. Lucas 23:43 – “Sumagot si Jesus,

‘Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon

ikaw ay makakasama ko sa Paraiso.’”

(1) Hindi sinabi ni Cristo na dadalhin Niya

muna ang tao sa purgatoryo ng sandali.

(2) Kundi ang sinabi Niya: “Kapag namatay

ka  ngayon, agad mo Akong

makakasama sa langit.”

c. Ito rin ay itinuturo sa Filipos 1:21-23, sa

Apocalipsis 6:9, at sa iba pang teksto.

3. May bagay na kahanga-hanga na nangyayari

kapag namatay ang isang mananampalataya.

a. Sa isang iglap, ang kaluluwa niya mula sa

lupa ay mapupunta sa maluwalhating

kalangitan.

b. Tapos na ang kanyang buhay sa lupa.  Lahat

ng panlupang paghihirap, at sakit, at

pakikibaka, at mga kasalanan ay tapos na.

c. Agad niyang mararanasan ang kagalakan sa

pagpasok niya sa presensya ni Cristo at

makikita ang kanyang Tagapagligtas.

F. Iyan ang ating hinihintay na mangyari.  Wala tayong

dapat ikatakot.  Ang kamatayan ay pagpapala, dahil

sinasagip tayo nito sa lahat ng pagdurusa at kasalanan,

at dinadala ang kaluluwa natin sa langit.  Tayo ay may

kaaliwan patungkol sa kamatayan.

II. Ang Huling Pagkabuhay na Muli

A. Pero ang kaluwalhatian ng langit na ating nararanasan

sa ating kaluluwa matapos mamatay ay hindi pa lubos.

1. Dahil ang kamatayan, tulad sa nabanggit kanina,

ay paghiwalay ng katawan sa kaluluwa.

a. Kapag tayo ay namatay na, ang katawan at

kaluluwa ay maghihiwalay sa bawat isa.  Ang

kaluluwa mo ay maliligayahan sa langit, pero

ang katawan ay nabubulok at magbabalik sa

alabok.

b. Dahil dito, hindi ka lubos na masisiyahan sa

langit hanggang sa huling pagkabuhay na

muli.  Doon lang ang katawan at ang

kaluluwa ay magsasamang muli, upang ikaw

ay mapunta sa langit na may katawan at

kaluluwa.

2. Sa katunayan na ang ating mga katawan ay hindi

mapupunta sa langit kapag tayo ay namatay, ay

makaka-apekto sa kaaliwan natin sa kamatayan.

a. Oo, tayo ay may kaaliwan patungkol sa

kamatayan, dahil agad tayong mapupunta sa

langit sa ating mga kaluluwa.

b. Pero tayo rin ay may kalungkutan patungkol

sa kamatayan, dahil sa nangyari sa ating

mga katawan.
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3. That is why the final resurrection of

our bodies is our main hope as

believers.

a. Our body and soul will be

joined again at our final

resurrection.

b. Only then will we be able to

fully enjoy the blessings of

eternal life in heaven.

4. We believe the final resurrection will

happen.  Therefore we say, “Even

though my body and soul are

separated by death, I have comfort

in death because I know the final

resurrection is coming.”

B. The catechism mentions what will

happen to our bodies at the final

resurrection.

1. Each believer confesses: “This my

body, being raised by the power of

Christ, shall be reunited with my

soul, and made like unto the

glorious body of Christ.”  We will be

made to be like Christ.

2. After His resurrection, Christ still

had a real body, but it had

undergone a significant change.

a. His body was no longer

earthly.  It was no longer

limited by time and space.

b. When He arose, His body

could pass through physical

objects, such as grave clothes,

and the rock of the grave in

which He had been buried.

3. Why could He do all these things?

Because He now had a glorified and

heavenly and spiritual body.

4. Our bodies will be made like His

through our resurrection from the

dead.  I John 3:2 – “... we know

that when He shall appear, we shall

be like Him; ...”

C. I Cor. 15:42-44 describes what will

happen to our bodies.

1. “So also is the resurrection of the

dead. It is sown in corruption; it is

raised in incorruption:  It is sown in

dishonour; it is raised in glory: it is

sown in weakness; it is raised in

power: It is sown a natural body; it

is raised a spiritual body.”

3. Kaya nga ang huling pagkabuhay na muli ng ating

mga katawan ay mananatiling pag-asa bilang mga

mananampalataya.

a. Ang katawan at kaluluwa natin ay muling

magsasama sa huling pagkabuhay na muli.

b. Doon lang tayo lubos na masisiyahan sa mga

pagpapala ng buhay na walang hanggan sa

langit.

4. Sumasampalataya tayo sa huling pagkabuhay na

muli na mangyayari.  Kaya naman masasabi natin,

“Kahit pa ang katawan at kaluluwa ko ay

nagkahiwalay dahil sa kamatayan, ako ay may

kaaliwan sa kamatayan dahil nalalaman ko na ang

huling pagkabuhay na muli ay darating na.”

B. Sinasabi sa katekismo kung ano ang mangyayari sa

ating mga katawan sa huling pagkabuhay na muli.

1. Ipapahayag ng bawat mananampalataya: “Ito ang

aking katawan, na ibinangon dahil sa

kapangyarihan ni Cristo, ay magsasamang muli sa

aking kaluluwa, at gagawin tungo sa

maluwalhating katawan ni Cristo.”  Tayo ay

gagawing tulad ni Cristo.

2. Matapos ang Kanyang pagkabuhay na muli, si

Cristo ay nanatiling may tunay na katawan, pero

dumaan ito sa mahalagang pagbabago.

a. Ang katawan Niya ay hindi na panlupa.

Hindi na ito limitado ng panahon at lugar.

b. Nang Siya ay magbangon, ang katawan Niya

ay naglalagos sa pisikal na mga bagay, gaya

ng Kanyang kasuotan sa libingan, at sa bato

ng libingan na pinag-libingan Niya.

3. Bakit Niya nagagawa ang lahat ng mga bagay na

ito?  Dahil Siya ngayon ay may maluwalhati at

makalangit at espiritual na katawan na.

4. Ang ating mga katawan ay magiging gaya sa

Kanyang pagkabuhay na muli mula sa kamatayan.

I Juan 3:2 – “... Nalalaman natin na kung siya'y

mahayag, tayo'y magiging katulad niya...”

C. Inilalarawan ng I Corinto 15:42-44 kung ano ang

mangyayari sa ating mga katawan

1. “Gayundin naman ang muling pagkabuhay ng

mga patay. Itinanim na may pagkasira, binubuhay

na muli na walang pagkasira.  Ito ay itinatanim na

walang dangal, ito ay binubuhay na may

kaluwalhatian, itinatanim na may kahinaan,

muling binubuhay na may kapangyarihan.  Ito ay

itinatanim na katawang laman, ito ay binubuhay

na katawang espirituwal.”
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2. Now we have mortal bodies.

a. Now our bodies can die.  They

are dying every day.  And they

will finally die at the end of

our earthly lives.

b. But they will become immortal

– bodies that will never be

able to die.  Instead, our

bodies will live forever.

3. Now we have corruptible bodies.

a. Now our bodies are weak,

they get sick, we have pain.

Our bodies can get injured.

Some people have deformities.

b. But they will become perfect

bodies.  They will never get

sick or have pain.  Noone will

have any deformities anymore.

4. Now our bodies are natural.

a. Now we can only see earthly

things.  We need earthly food

to live.  We can only

understand things from an

earthly perspective.

b. But they will become spiritual.

Our bodies will be heavenly

and able to live with God and

have fellowship with God in

the new creation.

D. That resurrection and those changes to

our bodies will certainly happen.  That

will be a wonderful day, for we will

become like Christ, and will enter heaven

in our glorified bodies.  That gives us

great comfort.

III. Our Everlasting Life

A. Finally, we have comfort concerning

death because of the life we will have

when we are in heaven.

1. We will have eternal life.  We will

live in heaven forever and forever.

2. We begin to experience that eternal

life already in our souls as soon as

we die.

3. But we will experience it fully in our

glorified bodies after the final

resurrection.

B. What will heaven be like?  What will it be

like to live there?

1. The catechism answers this

2. Meron tayo ngayong mga mortal na katawan.

a. Ang katawan natin ngayon ay

nangamamatay.  Namamatay sila araw-

araw.  At mamamatay ito sa huling oras ng

ating buhay sa lupa.

b. Pero ang mga ito ay magiging imortal –

katawan na hindi na mamamatay pa.  Sa

halip, ang katawan natin ay mabubuhay

magpakailanman.

3. Tayo ngayon ay may katawan na nabubulok.

a. Ang katawan natin ngayon ay mahihina,

nagkakasakit, nakakaranas ng kirot.  Ang

mga katawan natin ay napipinsala.  Ang

ilang tao ay may mga kapansanan.

b. Pero ang mga ito ay magiging ganap na mga

katawan.  Hindi na magkakasakit o

makakaranas pa ng kirot.  Wala nang

magkakaroon pa ng mga kapansanan.

4. Ang mga katawan natin ngayon ay ayon sa ating

kalikasan.

a. Ang nakikita natin ngayon ay mga panlupang

mga bagay lamang.  Kailangan natin ng

panlupang pagkain para mabuhay.

Nauunawaan lamang natin ang mga bagay

na mula sa panlupang pananaw.

b. Pero ang mga ito ay magiging espiritual.

Ang ating mga katawan ay magiging maka-

langit at magagawang mabuhay kasama ang

Dios at may pakikisama sa Dios sa bagong

sangnilikha.

D. Ang pagkabuhay na muli at pagbabago sa ating mga

katawan ay tiyak nga na mangyayari.  Ito ay magiging

kahanga-hanga na araw, dahil tayo ay magiging tulad

ni Cristo, at makakapasok sa langit sa ating

maluwalhating mga katawan.  Iyan ang magbibigay sa

atin ng malaking kaaliwan.

III. Ang Ating Walang Hanggang Buhay

A. Sa huli, tayo ay may kaaliwan patungkol sa kamatayan

dahil sa buhay na magkakaroon tayo kapag tayo ay

nasa langit na.

1. Tayo ay magkakaroon ng buhay na walang

hanggan.  Mabubuhay tayo sa langit nang walang

katapusan.

2. Napasimulan nating maranasan ang buhay na

walang hanggan sa ating mga kaluluwa sa oras na

tayo ay mamatay na.

3. Pero mararanasan natin ito ng lubos sa ating

maluwalhating mga katawan matapos ang huling

pagkabuhay na muli.

B. Ano ang katulad ng langit?  Ano ang katulad ng

mabuhay doon?
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question by quoting from I Cor. 2:9

– “Eye hath not seen, nor ear

heard, neither hath it entered into

the heart of man to conceive.”

a. The joy and glory of heaven

are beyond description.

b. Our earthly minds are limited

in understanding how amazing

and blessed heaven will be.

2. When you read the Bible to find out

about heaven, a striking thing is

that the Bible mostly describes

heaven in terms of what it is NOT.

a. For example, Revelation 21:4

– “God shall wipe away all

tears from their eyes; and

there shall be no more death,

neither sorrow, nor crying,

neither shall there be any

more pain: for the former

things are passed away.”

b. We look forward to heaven

because there will be “no

more tears.”  You will have no

more sorrow or sadness

because of sickness, trouble,

or affliction.  You will not need

to cry any more because of

your sins.

c. We look forward to heaven

because there will be “no

more pain.”  All your suffering

will be finished.  No more

family struggles.  No more

sleepless nights because of

worry.  No more crime or

murder.  No more hatred or

being mocked for your faith.

d. We look forward to heaven

because everything bad and

difficult and painful in earthly

life will be finished.

3. The catechism mentions some

positive things about heaven.

a. We will have “eternal joy.”

We will experience the eternal

joy of salvation, and the joy of

living with God and with

Christ, and the joy of

fellowship with all the elect.

b. We will have “perfect

salvation.”  The work of

salvation will be complete.

(1) No one will be able to

sin.  You will not sin any

more.  No one will sin

against you.

1. Sinasagot ng katekismo ang tanong na ito sa

pamamagitan ng pagsipi sa I Corinto 2:9 - “Ang

mga bagay na hindi nakita ng mata, at hindi

narinig ng tainga, at hindi pumasok sa puso ng

tao.”

a. Ang kagalakan at kaluwalhatian sa langit ay

higit pa sa mailalarawan.

b. Ang ating panlupang kaisipan ay limitado sa

pag-unawa kung gaano kahanga-hanga at

pinagpala ang kalangitan.

2. Kapag binasa mo ang Biblia para malaman ang

patungkol sa langit, isa sa mga bagay na

kapansin-pansin ay patungkol sa kung ano ang

HINDI paglalarawan sa langit.

a. Halimbawa, sa Apocalipsis 21:4 – “Papahirin

ng Dios ang bawat luha sa kanilang mga

mata, at hindi na magkakaroon ng

kamatayan; hindi na rin magkakaroon pa ng

pagdadalamhati, o ng pagtangis man, o ng

kirot man, sapagkat ang mga unang bagay

ay lumipas na."

b. Pinapanabikan natin ang langit dahil dito ay

“walang mga pagluha.”  Hindi ka na

malulungkot pa dahil sa sakit, kaguluhan, o

kahirapan.  Hindi mo na kailangan pa ang

umiyak dahil sa iyong mga kasalanan.

c. Nakatingin tayo sa langit dahil doon ay “wala

nang sakit.”  Lahat ng iyong mga paghihirap

ay matatapos na.  Wala nang pag-aaway sa

pamilya.  Wala nang gabi na hindi ka

makatulog dahil sa pag-aalala.  Wala nang

krimen o pagpatay.  Wala nang galit o pag-

uusig dahil pananampalataya mo.

d. Pina-nanabikan natin ang langit dahil lahat

ng masama at mahirap at sakit sa buhay sa

lupa ay matatapos na.

3. Binabanggit sa katekismo ang ilan sa positibong

mga bagay patungkol sa langit.

a. Tayo ay magkakaroon ng “walang hanggang

kagalakan.”  Mararanasan natin ang walang

hanggang kagalakan ng kaligtasan, at

kagalakan na makasama ang Dios at ni

Cristo, at kagalakan ng pakikisama sa lahat

ng mga hinirang.

b. Tayo ay magkakaroon ng “ganap na

kaligtasan.”  Ang gawa ng pagliligtas ay

kumpleto na.

(1) Walang sinuman ang magkakasala pa.

Hindi ka na magkakasala pa.  Wala

nang magkakasala pa laban sa iyo.
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(2) Everyone in heaven will

be holy.  Everyone will

perfectly love God and

each other.

c. We will “praise God forever.”

That will be our work in

heaven.  But it will be a work

that we enjoy doing.  We will

want to praise God forever for

His great grace and love to us.

C. The true believer, by God’s grace in us,

looks forward to life in heaven.

1. Even though we sometimes enjoy

earthly life, we are never satisfied

with this life.

a. Earthly things do not satisfy

us: not money, success, work,

family, pleasure, etc.

b. Earthly life does not satisfy us:

it is full of suffering, and

everything is affected by sin.

2. We long for the blessings of eternal

life.  Then we will be satisfied.  For

then we will be fully delivered from

all sorrow and sin.  And then we will

finally be with Christ our Savior.

3. May this be our song of praise

(Psalm 17:15, Psalter #32): “When

I in righteousness at last, Thy

glorious face shall see, When all the

weary night is past, And I awake

with Thee, To view the glories that

abide, Then, then I shall be

satisfied.”

(2) Ang bawat isa sa langit ay magiging

banal.  Ang bawat isa ay magkakaroon

ng ganap na pag-ibig sa Dios at sa

bawat isa.

c. A t i n g  “ p a p u p u r i h a n  a n g  D i o s

magpakailanman.”  Iyan ang ating magiging

gawain sa langit.  Pero ito ang gawain na

gagawin na may kagalakan.  Ating nanaisin

na purihin ang Dios magpakailanman dahil

sa Kanyang dakilang biyaya at pagmamahal

sa atin.

C. Sa pamamagitan ng biyaya ng Dios sa atin, ang tunay

na mananampalataya ay may pananabik sa buhay sa

langit.

1. Kahit pa minsan nagagalak tayo sa buhay sa lupa,

tayo ay hindi pa lubos na nasisiyahan sa buhay na

ito.

a. Hindi nakakapag-pagalak sa atin ang mga

bagay na panlupa: hindi ang pera,

tagumpay, trabaho, pamilya, kalayawan,

atbp.

b. Hindi nakakapag-pagalak sa atin ang mga

bagay na panlupa: ito ay puspos ng

paghihirap, at lahat ay epekto ng kasalanan.

2. May pananabik tayo sa mga pagpapala ng buhay

na walang hanggan.  Pagkatapos tayo ay

masisiyahan.  Dito tayo ay lubos na makakalaya

mula sa lahat ng paghihirap at kasalanan.  At

pagkatapos ating makakasama si Cristo na ating

Tagapagligtas.

3. Ito nawa ang ating maging awit ng pagpupuri

(Awit 17:15, Salmo #32): “Kapag ako ay nasa

katuwiran na, ang maluwalhati Niyang mukha ay

makita na, kapag ang lahat ng kabigatan sa gabi

ay lumipas na, at magising ako na kasama Siya,

aking matatanaw ang kaluwalhatian Niya na

nananatili, doon malulubos ang aking kasiyahan.”


