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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

I Corinto 15:3-4

"Ang Kapangyarihan Ng Muling Pagkabuhay Ni Cristo"

ni Rev. Carl Haak

Si Jesu Cristo ay muling nabuhay mula sa mga patay.  Sa kapahayagang iyan ng pananampalataya ay
nakabatay ang buo nating kaligtasan.  Dahil Siya ay muling nabuhay, buhay na Tagapagligtas, ang anak ng
Dios ay pinawalang-sala.  Walang anuman na maaaring humatol sa kanya.  Dahil si Jesu Cristo ay muling
nabuhay, ang anak ng Dios ay binuhay sa isang bago, espiritual na buhay.  Dahil si Jesus ay nabubuhay
bilang muling nabuhay na Panginoon, ang anak ng Dios din, ay muling bubuhayin mula sa mga patay at ang
kanyang katawan ay gagawing tulad ng Kanyang maluwalhating katawan.   

Nakita mo, ang katotohanan ng muling pagkabuhay ni Jesu Cristo ay ang pundasyon o saligan ng Cristianong
pananampalataya at paniniwala.  Siya na, sa biyaya ng Dios, ay sumasampalataya sa muling pagkabuhay ni
Jesu Cristo ay sumasampalataya sa ebanghelyo.  At sa pagsampalataya sa ebanghelyo ni Jesu Cristo, siya,
walang duda, ay makakatagpo ng walang hanggang buhay doon.

Mababasa natin sa I Corinto 15:3, 4, “Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap: na
si Cristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing; at muling
binuhay nang ikatlong araw ayon sa mga kasulatan.”  Sa pananampalatayang ito, pananampalataya sa
ipinako at muling nabuhay na Tagapagligtas, tayo ay naligtas.  Sa pagsampalataya sa maluwalhating
katotohanan ng muling pagkabuhay ngayon, tayo ay higit pa sa mapagtagumpay sa pamamagitan Niya na
namatay para sa atin at muling nabuhay.

Ngunit kung gaano kahirap isipin at kasindak-sindak itong pakinggan sa isang nagtataglay ng
pananampalataya sa muling nabuhay na Panginoon, ang katotohanan ding ito ng muling pagkabuhay ay
itinatanggi.  Nais ng mga tao ng mga bago.    Ayaw ng mga tao ang malinaw at tiyak na tunog ng
ebanghelyo.  Yaong mga tiyak na tunog ng ebanghelyo ay Dios na nagkatawang-tao, iyon ay, ang Anak ng
Dios ay naging tao; nagtatakip-salang kamatayan, iyon ay, ang pagkamatay ni Jesus para sa Kanyang bayan;
literal na muling pagkabuhay, si Jesu Cristo ay muling nabuhay sa katawan mula sa mga patay.  Itinataas ng
modernong tao ang kanyang dahilan at kanyang talino nang higit sa mga wastong katotohanan at tinatawag
silang “alamat.”

Ito ay dumarating sa iglesia.  Ang pinaka pangunahing espiritual na manna, ang pinaka pangunahing
katotohanan ng ebanghelyo – higit at higit pa ang iglesia ay hindi na naniniwala sa kanila bilang katotohanan.
Iyon ay totoo sa panahon ni Pablo.  Kailangang itanong ni Pablo, sa I Corinto 15, “Paanong ang ilan sa inyo
ay nagsasabi na walang pagkabuhay na muli ng mga patay?”  Mayroon sa Corinto na itinatanggi ang pisikal
na muling pagkabuhay.  Sa iglesia ng Efeso, binalaan ni Pablo si Timoteo sa isang lalaking tinatawag na
Himeneo, at isa pa, si Alejandro.  Ang kanilang salita, sabi niya kay Timoteo, “ay kakalat na gaya ng
ganggrena, … na lumihis sa katotohanan at sinasabing ang muling pagkabuhay ay naganap na.  Kanilang
ginugulo ang pananampalataya ng iba.”  Sa panahon ni Pablo sinusubukan nang alisin ng mga tao ang muling
pagkabuhay, upang itanggi ang katunayan nito, upang gawin itong mahiwaga.  Kaya, sinabi sa atin, ang
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muling pagkabuhay ni Jesu Cristo ay inimbento lamang ng unang iglesia.  Gustong-gusto nilang bumalik Siya
kaya inimbento nila ang kwentong ito.  Naniniwala kami, sabi nila, na si Cristo ay muling nabuhay sige, iyon
ay, Siya ay nabubuhay sa alaala bilang kabuuan ng bagong pag-asa at inaasahan ng tao.

Ngayon, maging napakalinaw, na kapag ikaw o ako ay lumayo sa katotohanan ng tunay na muling
pagkabuhay ni Jesu Cristo, tayo ay nawalan ng kaligtasan.  Kung itatanggi natin ang katotohanang ito,
pinupunit natin ang puso sa ebanghelyo  at maiiwan lang sa atin ang bangkay, bangkay na tinatawag na
“panlabas na Cristianismo,” puno ng mga pala-palagay at kawalang-katiyakan.  Ngunit ano ang sinasabi ng
Kasulatan?  I Corinto 15, “Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Cristo man ay hindi
muling binuhay.   Kung si Cristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan,
kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan.  Kung gayon, ang mga namatay kay Cristo [iyon ay,
namatay sa pananampalataya kay Jesus] ay napahamak … sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa.”

Makikipagkasundo ba tayo ngayon sa katotohanan ng muling pagkabuhay ni Jesu Cristo mula sa mga patay?
Pagtatalunan ba natin, marahil, ang epekto sa Cristianismo kung ang ilang pagkilala ay ginawa sa
katotohanang ito?  Gagawin ba natin iyon?  Huwag nawang mangyari!  Ang Salita ng Dios ay malinaw.  Ang
isang patay na Tagapagligtas, isang Tagapagligtas na hindi muling nabuhay, ay hindi tagapagligtas.  Kung
si Cristo ay hindi bumangon, kung gayon ang ebanghelyo ay isang biro.  Ang pangangaral ng ebanghelyo ay
isang kasinungalingan.  At, bukod doon, ito ay walang saysay.  Subalit ipinapahayag ng Dios ng buo Niyang
kapangyarihan at pagiging soberano:  “Ngayon si Cristo ay nabuhay mula sa mga patay.”

Kaya, ating ipinahahayag ngayon, ng may banal na paninibugho at di-nakikiayon na pagpipilit, sa ngalan Niya,
“si Cristo ay nabuhay mula sa mga patay.”  II Timoteo 2:8:  “Alalahanin mo si Jesu-Cristo na muling binuhay
mula sa mga patay, mula sa binhi ni David, ayon sa aking ebanghelyo.”  Mga Gawa 4:33:  “At pinatotohanan
ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay ng Panginoong Jesus at sumakanilang lahat
ang dakilang biyaya.”  

Ang pananampalataya natin ay tiyak dahil sa Jesus ay nabuhay mula sa mga patay.

Ipinahahayag sa atin ng muling pagkabuhay ni Jesu Cristo na tayo ay pinawalang-sala.  Ang muling
pagkabuhay ni Jesu Cristo ay kapahayagang ginawa ng Dios sa anak ng Dios na sinasabing, “Ikaw ay
matuwid, ikaw ay wala na sa iyong kasalanan, ikaw ay wala ng sala sa harapan ng Dios.”  Nang buhayin ng
Dios ang Kanyang Anak, at ginawa iyan ng Dios, ang Dios ay gumawa ng kapahayagan ng katuwiran ng
Kanyang bayan sa gawa ni Jesu Cristo.  Kailangan nating makita iyan, una sa lahat, sa muling pagkabuhay.

Iyan ay ayon, syempre, sa katotohanan ng muling pagkabuhay, sa katotohanan ng pisikal at pangkatawan
na muling pagkabuhay ni Jesu Cristo.  Ang pisikal at pangkatawan na muling pagkabuhay ni Jesu Cristo ay
hindi inimbento ng mga alagad kundi tunay na muling pagkabuhay mula sa mga patay.  At higit pa, sinasabi
sa atin ng Kasulatan na si Jesu Cristo ay nabuhay bilang Ulo o kinatawan ng Kanyang iglesia.  Ayon sa
batayan ng katotohanang iyon, ang kapahayagan ay ginawa ngayon sa iglesia at sa lahat ng pinagkalooban
na mapabilang kay Jesu Cristo, na sila ay matuwid kay Cristo.

Ang Biblia ay lubos na nagnanais na ihatid ito sa ating mga kaluluwa.  Mababasa natin sa Roma 4:25, “na [si
Cristo] ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing-ganap.”
Si Jesu Cristo ay ibinigay sa krus.  Bakit?  Dahil sa ating mga pagsuway.  Siya ay pumunta sa krus upang
magdusa para sa ating kasalanan.  Ngunit pagkatapos si Jesu Cristo ay nabuhay.  Bakit?  Para sa
pagpapawalang-sala sa atin.  Ang salitang “pagpapawalang-sala” ay nangangahulugang gawing tama sa Dios.
Sa madaling salita, ito ang sinasabi ng Biblia:  “Sa krus ay tunay na binayaran ni Jesus ang ating mga
kasalanan.  Nang Siya ay mabuhay, samakatuwid, ipinahahayag ng Dios sa Kanyang bayan na ang kanilang
mga kasalanan ay nabayaran na sa krus ni Jesu Cristo.”
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Sa Roma 8:34 sinasabi ng apostol, “Sino ang hahatol?  Si Cristo Jesus na namatay, oo, siyang muling binuhay
mula sa mga patay.”  Sinasabi ng apostol, “Sino ang hahatol sa atin?  Sino ang magsasakdal laban sa anak
ng Dios?  Ang kanilang mga kasalanan ay nabayaran na.  Paano natin malalaman na ang kanilang mga
kasalanan ay nabayaran na?  Si Cristo ay muling nabuhay!”  Ang muling pagkabuhay ay kapahayagan ng Dios
na ang gawa ni Jesu Cristo ay tinanggap, ay matagumpay, ang gawang iyon na ginawa Niya sa krus.  Kung
hindi binuhay ng Dios ang Kanyang Anak mula sa mga patay, kung gayon ay sasabihin sa atin ng Dios, “Ang
gawang sinubok Niyang gawin sa krus ay hindi kasiya-siya.  Siya ay para sa libingan.  Siya ay bigo.”  Ngunit
hindi Siya bigo dahil Siya ay nabuhay.  Samakatuwid, sa Kanyang muling pagkabuhay ay dumating ang
patotoo ng Dios sa puso ng bawat anak ng Dios ngayon:  Ikaw ay pinawalang-sala.  Isinakatuparan ni Cristo
sa krus, ang buo nating katubusan.  Mayroon tayong nabuhay na Tagapagligtas. , at ang katotohanan ng
Kanyang muling pagkabuhay ay ang kapahayagan ng Dios:    “Ikaw, aking anak, ay tama sa aking harapan
kay Cristo.”

Ngunit mayroon pa.  Ang muling pagkabuhay ni Jesu Cristo ay naghahatid din ng katotohanang ito, na tayo
ay mabubuhay ngayon sa Kanya.  Sinabi ni Jesus ang mga salitang ito sa Juan 14:  “Sapagkat ako'y
nabubuhay ay mabubuhay rin kayo.”  Sinasabi Niya sa atin na ang Kanyang muling pagkabuhay ay ang
magiging buhay na ginawa sa atin sa ating espiritual na muling kapanganakan.  Iyan ang tinutukoy ni Pedro
sa I Pedro 1:3, kung saan ay sinasabi niyang, “Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo!
Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak [iyon ay, naipanganak na muli]
sa isang buhay na pag-asa [ngayon ay pansinin ang mga salita] sa pamamagitan ng muling pagkabuhay  ni
Jesu-Cristo mula sa mga patay.”  Sinasabi niya doon na ang muling pagkabuhay ni Cristo ang pinagmumulan
ng kapangyarihan na gumagawa ng ating espiritual na muling kapanganakan.  Ang Kanyang muling
pagkabuhay ay hindi lamang nakaapekto sa pag-aalis ng ating kasalanan at ng ating katayuan sa harap ng
Dios.  Hindi lamang ito pagpapahayag na tayo ay walang sala.  Kundi ang Kanyang muling pagkabuhay ay
nakakaapekto sa ating espiritual na pagkatao sa harap ng Dios.  Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng muli
Niyang pagkabuhay tayo na mga patay na makasalanan ngayon ay binuhay sa Dios kay Cristo.  Ang muling
pagkabuhay ay katibayan, kung gayon, na tayo ay pinawalang-sala.  At ito ang kapangyarihan ng ating bago
at banal na buhay.  Ang muling pagkabuhay ni Cristo ang kapangyarihan ng ating espiritual na muling
kapanganakan.  Sa gayon itinuturo ng Kasulatan na ang muling pagkabuhay ni Cristo ay ang itinanim sa ating
mga puso ng Banal na Espiritu.

Kaya masasabi ni Jesus 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.  Pinaniniwalaan mo ba ito?"  Iyon ay nangangahulugan ng higit pa
sa muling pagkabuhay ng katawan sa huling araw.  Hindi lamang Niya sinasabing, “Marta, sa huling araw ang
mga katawan ng mga mananampalataya ay bubuhayin mula sa mga patay.”  Kundi sinasabi Niya sa kanya
(at alam ito ni Marta), “Lahat ng dinala sa pananampalatayang nakakabit sa akin, kay Jesu Cristo, ay may
buhay na walang hanggan.”  Mayroon na sila ngayon.  Hindi sila kailanman mamamatay, iyon ay, itinanim
nila sa kanilang mga kaluluwa ang buhay ni Jesu Cristo.  Kaya't kung ang sinuman ay na kay Cristo, siya'y
bagong nilalang (II Corinto 5:17), ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging
bago.  O, Roma 6:4:  “Kaya't tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa
kamatayan; na kung paanong si Cristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng
kaluwalhatian ng Ama, gayundin naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay.  Dahil sa ating
pakikipagkaisa kay Cristo, tayo ngayon, ay mayroon ng Kanyang muling pagkabuhay na buhay.  Tayo ay
kasamang nabuhay ni Cristo.  Tayo ay buhay.

Ating unawain iyan.  Bilang mga Cristiano, mayroon pa rin tayong makasalanang laman.  Ngunit ang muling
pagkabuhay na buhay ni Jesu Cristo ay binago ang ating espiritual na sentro.  Ang buhay na walang hanggan
ay nasa loob na natin ngayon.  Samakatuwid, ang buhay ni Cristo ay naging sentro ng ating buhay, at iyan
ay nakikita lalo na sa pagsisisi.  Ang buhay ni Jesu Cristo, ang muling pagkabuhay na buhay ni Jesu Cristo
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ngayon mismo, ay makikita sa pagsisisi:  nakikita mo ang iyong mga kasalanan; tinatangisan mo ang mga
kasalanang iyon; umiiyak ka sa Dios upang palayain mula sa kapangyarihan ng mga kasalanang iyon; at
ninanasa mo, sa biyaya ng Dios, na mamuhay ng isang bago at banal na buhay.  Totoo ba iyan sa iyo?

Iyan ba ay personal na totoo sa iyo?  Iyan ang muling pagkabuhay na buhay ni Jesu Cristo.  Hiwalay sa buhay
na iyan ni Cristo sa iyo, hindi mo malalaman iyon, hindi mo masasabi iyon.  Ngunit dahil Siya ay nabuhay at
ang Kanyang buhay ay itinanim sa ating mga puso ng Banal na Espiritu, ngayon tayo din ay ginawang buhay
sa Dios, gaya ng ipinahayag sa pagsisisi at pagnanais na maging kalugud-lugod sa Dios.  Totoo ba iyan sa
iyo?  Kung gayon ikaw ay nabuhay kasama ni Cristo.  Si Cristo, ang muling nabuhay na Cristo – ang Kanyang
buhay ay nasa loob mo.  Samakatuwid, hindi ka na mamamatay.  Nakalampas ka na sa daigdig ng espiritual
na kamatayan tungo sa espiritual na buhay.  

Ngunit mayroon pa rin.  Ang muling pagkabuhay ni Jesu Cristo ay isa ring pangako.  Ito ay pangako ng ating
pisikal, pang-katawan na muling pagkabuhay bilang bayan ng Dios.  Nang buhayin ng Dios si Jesus sa
ikatlong araw, ang Dios ay may ipinahayag.  Ipinahayag ng Dios na bubuhayin rin Niya ang mga katawan ng
Kanyang mga lingkod.  Ngayon tayo ay nasa katawan nitong kasalukuyang kamatayan, at sa mga matang
ito at mga tainga hindi natin makita at marinig kung saan si Jesus ay umakyat sa langit.  Sa katawang
mayroon tayo ngayon pinagdurusahan natin ang mga epekto ng kasalanan at kamatayan.  Mayroon tayo ng
Kanyang buhay, ng Kanyang espiritual na buhay, sa loob natin, ngunit tayo ay nasa katawan nitong
kasalukuyang kamatayan at tayo ay dumadaan sa maraming pagsubok at sa kamatayan mismo.  Ayon sa
kalooban ng Dios, maraming pasanin ang iniatang sa atin, at nakikipaglaban tayo sa ating mga kasalanan at
nananabik tayo sa araw na iyon kapag tayo ay palalayain at makakasama Niya.  Ngunit ngayon, sa muling
pagkabuhay ni Cristo, ang Dios ay nagbibigay din ng pangakong ito:  “Bubuhayin ko ang iyong katawan
upang gawin ang katawang iyan na tulad ng katawan ni Cristo.”

Ang muling pagkabuhay ni Cristo ay, una sa lahat, isang pangako ng Dios na nagsasabing, “Ako’y muling
babalik at kukunin ka kayo upang makasama kung saan Ako naroon, sa bahay ng Aking Ama na may
maraming silid.”  Nang si Cristo ay nabuhay, sinabi Niya sa atin, “Hindi Ko kayo nalimutan.  Kapag ang lahat
ay natapos na at kayo ay handa na para sa inyong lugar sa kaluwalhatian, Ako, ang nabuhay na Panginoong
Jesu Cristo, ay darating para sa inyo, darating para sa inyo sa banig ng kamatayan.”  Si Cristo, ang nabuhay
na Cristo, ay sinasabi sa atin ngayon bilang mga anak Niya, “Ikaw ay mamamatay (malibang ang sanlibutan
ay magunaw muna sa pagbabalik ni Jesu Cristo).  Ngunit kapag ikaw ay namatay, hindi ka mag-isang
mamamatay.  (Si Jesus ay mag-isang namatay, ngunit hindi ka mag-isang mamamatay.)  Naroon Ako.”  Sa
pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay tayo ay tatanggapin Niya sa presensya ng
Dios.  Wala na ang ating kasalanan.  Tayo ay dadalhin sa presensya ng walang hanggang Dios.  Iyon ay
magiging maluwalhati.

Ngunit mayroon pa.  Sa pamamagitan ng Kanyang muling pagkabuhay ipinapangako rin Niya na sa dakilang
araw, sa huling araw, sa araw ng Kanyang pagbabalik dito sa lupa, bubuhayin Niya ang ating mga katawan
mula sa mga patay.  At gagawin Niyang katulad ng Kanyang maluwalhating katawan ang mga katawang iyon.
Magkakaroon tayo ng katawang walang kamatayan.  Dumarating ang kamatayan dito sa kasalukuyang
katawan at puputulin lahat ng makalupang tali at aalisin tayo sa lugar natin sa lupa at iyon ay wala na.  Ang
mga katawang iyon, inilagay sa libingan o tinupok ng apoy, gayunman ay bubuhayin.  Sila ay babaguhin sa
isang kisap-mata.  Sabi ni Jesus, “Huwag ninyong ipagtaka ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat
ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig, at magsisilabas, ang mga gumawa ng mabuti ay tungo
sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa
kahatulan.”

Bubuhayin ni Cristo ang ating mga katawan.  Lahat nang ito ay nakasalalay sa katotohanan ng sarili Niyang
muling pagkabuhay.  Lahat nang ito, iyon ay, ang katunayan na ang ating mga kasalanan ay binayaran na,



Page 5 of  5

ang kapangyarihan ng bago at banal na buhay na nasa loob natin, at ang pangko ng muling pagkabuhay –
lahat ng bagay na ito ay nakasalalay sa katotohanan na si Jesu Cristo ay nabuhay mula sa mga patay.  Kung
si Cristo ay hindi nabuhay mula sa mga patay ngayon, wala kang pag-asa.  Ikaw ay nasa iyong kasalanan pa
rin.  Ikaw ay magiging alipin ng kasamaan at mapapahamak katawan at kaluluwa sa mga apoy ng impierno.
Subalit ngayon si Cristo ay nabuhay mula sa mga patay at naging unang bunga nila na natutulog.

Iyan ang ebanghelyo.  Si Cristo ang pangako na lahat ng sariling Kanya ay bubuhayin gaya rin Niya, sa
walang kasiraan at sa  karangalan, kaluwalhatian, walang-kamatayan, at tagumpay.  Kung gayon, sa muling
pagkabuhay ni Cristo ay hinahamon natin ang libingan.  “O kamatayan, nasaan ang iyong tibo?  O kamatayan,
nasaan ang iyong pagtatagumpay?"  Si Cristo ay nanggaling doon.  Ngunit wala na Siya doon.  Siya ay
nabuhay!  At ang libingan at kamatayan, kasalanan at impierno, ang paghahari ng kasalanan ay nawasak sa
anak ng Dios.  Ang mga harang ay nasira at ang ating kaluluwa ay babangon sa kalayaan.

Naniniwala ka ba sa bagay na ito?  Nalalaman mo ba ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng
pananampalataya?  Nakita mo na ba sila sa banal na Kasulatan?  Ito ba ang iyong pananampalataya?  Iyan
ang tanong na palaging naiiwan kapag ang ebanghelyo ng nabuhay na Panginoon ay ipinangaral:
Sinasampalatayanan mo ba ito?  Kung hindi, ikaw ay napakahambog upang tanggihan ito at napakayabang
upang ito ay di-pansinin, at kapag sinasabi mo lamang, “Nakinig naman ako sa programa.  Nakarinig kami,
marahil, ng mga bagong bagay, interesante, iyong mga dating bagay na pang-Cristiano” – kung iyan ang
iyong tugon, kung gayon ang tanging bagay na nasa iyong buhay ay takot, isang nakakatakot na pag-iisip
kapag ang Panginoon, ang nabuhay na Panginoong Jesu Cristo, na ang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy
at ang mga paa ay gaya ng makintab na tanso, ay tatayo sa iyong harapan sa kamatayan at ikaw ay magiging
hubad.

Ngunit lahat ng, sa biyaya ng Dios, ay naglagay ng kanilang tiwala sa nabuhay na Tagapagligtas ngayon, na
sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, ay sumampalataya sa ebanghelyong ito, ang salita para sa iyo mula sa
nabuhay na Panginoon ay:  "Huwag kayong matakot, sapagkat nalalaman kong hinahanap ninyo si Jesus na
ipinako sa krus. Wala siya rito, sapagkat siya'y binuhay.  Siya ay binuhay mula sa mga patay.”
Sinasampalatayanan natin iyan sa pamamagitan ng biyaya!  At, naniniwala, tayo ay may buhay na walang
hanggan sa Kanyang pangalan.

___________________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, pinasasalamatan Ka namin sa iyong kahanga-hangang ebanghelyo ng muling pagkabuhay ni
Jesu Cristo.  Muli hinihiling namin sa Iyo na ibigkis mo sa aming puso itong maluwalhating katotohanan sa
pamamagitan ni Jesu Cristo.  Amen.


