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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Roma 5:12

"Ang Pangkalahatang Hatol Ng Kamatayan"

ni Rev. Jai Mahtani

Ang kamatayan ay katotohanang pangkalahatan.  Ito ay dapat harapin ng bawat kaanib ng sangkatauhan
sa malao’t madali.  Ang mayaman at ang mahirap, ang matanda at ang bata, ang malusog maging ang
may karamdaman ay kailangang mamatay.  Ang siyensya at medisina ay tumutulong upang itaguyod ang
uri at haba ng buhay, subalit ang kamatayan sa wakas ay tatama.  Ang makasanlibutan na walang
pakialam sa Dios, maging ang pinaka makadios din ay dapat humarap sa mga panga ng kamatayan.  

Bakit?  Bakit mayroong kamatayan?  Ano ba talaga ang kamatayan?  At bakit napakasakit, napakalungkot
ng kamatayan?  Ang mga ito at marami pang ibang tanong ay madalas na isinasantabi hanggang tayo o
isang minamahal natin ay humaharap sa kamatayan.  Sa isang banda, kapansin-pansin, na ang Biblia, ang
Salita ng Dios, ay madalas na tinatalakay ang paksang kamatayan.  Hindi ito nakapagtataka, syempre,
dahil ang aklat ng buhay ay kapahayagan ng Dios katapat ng kamatayan.   

Nais nating simulan ang ating serye sa pamamagitan ng pag-aaral sa “Ang Pangkalahatang Hatol ng
Kamatayan.”  Mababasa sa Salita ng Dios sa Roma 5:12:  “Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang
tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't
dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala.”  Itong Salita ng Dios
ay hindi lamang nagtuturo sa katotohanan ng kamatayan, kundi ipinapaliwanag din sa atin ang dahilan
kung bakit ang kamatayan ay ipinasa sa lahat ng tao.  Kasabay nito, gayunman, ipinapakita ng Roma 5
na ang tanging pag-asa ng panunumbalik mula sa kamatayan tungo sa buhay ay na kay Jesu Cristo at sa
Kanyang pagtubos.

Magsisimula tayo, kung gayon, “Paghahanda upang Mamatay nang may Pagkukusa” (iyan ang paksa ng
ating 12-bahaging serye) sa pamamagitan ng pag-aaral sa “Pangkalahatang Hatol ng Kamatayan.”

Upang mamatay nang may pagkukusa, una sa lahat, dapat nating harapin nang tapat, sa liwanag ng banal
na Salita ng Dios, ang dahilan ng kamatayan.  “Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay
pumasok ang kasalanan sa sanlibutan,” nabasa natin dito sa Roma 5:12, “at sa pamamagitan ng kasalanan
ay ang kamatayan.”  Isinasaad dito ni apostol Pablo ang tunay na dahilan sa pangkalahatang hatol ng
kamatayan.  Maging malinaw sana, nang walang anumang anino ng pag-aalinlangan, ang unang dahilan
sa kamatayan ay kasalanan.

Ang teksto, walang duda, ay tumutukoy sa pagkahulog ng tao sa Halamanan ng Eden na nakatala sa
Genesis 3.  Dahil sinuway ni Adan at Eba ang Dios sa panunulsol ng diablo at sa sarili nilang kusang
pagrerebelde, ang kamatayan ay dumating sa sangkatauhan.  Sapagkat malinaw na ipinahayag ng Dios
sa Genesis 2:17, “Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka.”

Mahal kong kaibigan, tandaan mo ito – ang tunay na sanhi ng kamatayan ay kasalanan.  Kung inaakala
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mong ang kasalanan ay hindi ang sanhi ng kamatayan, kundi ang kamatayan ay natural lamang, hindi ka
magiging handang mamatay.  Kung inaakala mong ang kasalanan ay hindi ang sanhi ng kamatayan, kundi
ang karamdaman at katandaan at mga sakuna ang maghahatid sa iyo ng iyong kamatayan balang araw,
kung gayon ay sinasabi ko sa iyo, “Ang kamatayan mo ay tunay na magiging nakakatakot.” 

Dapat mong malaman, una sa lahat, ang tunay na dahilan ng kamatayan.  Iyon ay kasalanan.  Ang
kabayaran ng kasalanan ay kamatayan (Rom. 6:23).  Nililinaw ng Kasulatan sa lahat ng dako na ito ang
dahilan ng kamatayan.  Ezekiel 18:4, “Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay.”  Iyan ang
pangkalahatang batas ng kamatayan.  Malinaw na ipinahahayag sa I Corinto 15:56, “Ang tibo ng
kamatayan ay ang kasalanan.”  Kailangan mo itong harapin upang makapaghanda kang mamatay.  Ang
kamatayan ay kasing-tunay ng kasalanan.  Sa langit, kung saan ay wala nang kasalanan, ang kamatayan
ay mawawala na rin – tiyak na masusulyapan natin ito kapag pinag-aralan natin ang Pahayag 21:4 sa
seryeng ito.  

Ngunit itong Salita ng Dios, sa Roma 5:12, ay nagtuturo din sa isa pang dahilan sa pangkalahatang hatol
ng kamatayan.  Tinutukoy ko ang huling bahagi ng talata, na nagsasabing, “sapagkat ang lahat ay
nagkasala.”  Paanong nagkaganoon?  Paano masasabing ang kasalanan ni Adan ay kasalanang nagawa
ng lahat?  Ang sagot ay simple.  Ang kasalanan ay hindi ginawa nang hiwalay.  Ang kasalanan ay laging
nakakaapekto sa iba.  Kapag ang isang bahagi ng katawan ay naapektuhan, halimbawa, ng kanser, ang
buong katawan ay naghihirap.  Kapag ang pangulo ng isang bansa ay nagpahayag ng digmaan laban sa
ibang bansa, ang mga mamamayan ng bansang iyon ay naaapektuhan.  Gayundin naman nang magkasala
si Adan, ang buong sangkatauhan ay nagkasala; sapagkat si Adan ay tumayo bilang legal na ulo.  Si Adan
ay tumayo hindi lamang bilang unang magulang, kasama ni Eba, kundi bilang ulo ng buong sangkatauhan.
Ang ginawa niya, ay ginawa niya hindi lamang bilang indibiduwal, kundi bilang hari, bilang kumakatawan
sa lahat ng mga tao.  Kaya sinasabi ng teksto, “sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan
sa sanlibutan, … sapagkat ang lahat ay nagkasala.”  

Nabubuhay tayo sa araw at panahon na ang indibiduwal na karapatan ay binibigyang-diin nang higit kaysa
pananagutan ng lahat ng miyembro ng samahan.  Habang ito ay totoo, syempre, na ang bawat lalaki,
babae, at bata ay mananagot sa sarili niyang mga kasalanan at hindi maaaring sisihin ang sinuman sa sarili
niyang mga kasalanan, gayunman tunay din naman na ang isa ay hindi magkakasala nang hindi nagdadala
ng kahihinatnan sa iba.  Pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa
ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napopoot sa Dios (Exo. 20:5).  

Dito ay dumating tayo sa ikatlong sanhi ng kamatayan, tunay na panghuling dahilan kung bakit ang
sangkatauhan ay kailangang humarap sa kamatayan:  ang matuwid na kahatulan ng Dios.  Ang una, sabi
natin, ay kasalanan.  Ang ikalawa, ang pagkakaisa ng mga miyembro ng samahan ng sangkatauhan na
si Adan ang siyang ulo.  Ngayon ang ikatlo:  ang kamatayan, ayon sa Biblia, ay ang kaparusahan ng Dios.
Itinala ng teksto kung paanong ang gayong kamatayan ay ipinasa sa lahat ng mga tao.  Totoo na sa
espiritual na katuturan ang kamatayan ay ipinasa rin sa lahat ng mga tao.  Ang kamatayan ay pumasok
sa daluyan ng dugo ng sangkatauhan bilang isang karamdaman.  Ito ay naipasa.  Awit 51:5, “Ako'y
ipinanganak sa kasamaan; at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan.”  Ang bawat bata ay ipinanganak
na makasalanan.  Walang pantaong kawalang-malay, gaya ng itinuro ni Pelagius.  Nakita mo, ang
kamatayan ay hindi lamang kalagayan, ito rin ang matuwid na kahatulan ng Dios.  Ito ang hatol ng Dios
laban sa kasalanan:  Sa araw na suwayin mo Ako, O tao, ikaw ay mamamatay.  Si Adan at Eba ay hindi
bumagsak sa lupa at namatay.  Kundi ang kamatayan, ang hatol ng kamatayan, ay agad na ipinasa sa
sangkatauhan.  

Nang sabihin sa atin ng ating teksto na ang lahat ay nagkasala, hindi ito nangangahulugan na isang araw
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ang lahat ay ipapanganak, pagkatapos sila ay mabubuhay, pagkatapos sila ay mamamatay.  Hindi, ito ay
nasa pang-nagdaan.  “Sapagkat ang lahat ay nagkasala.”  Kaya nga ang hatol ng kamatayang
pangkalahatan ay dumating sa lahat ng tao.  Ibig sabihin nito na sa paningin ng Dios ang bawat lalaki,
babae, at bata, oo, maging ang hindi pa ipinapanganak, ay makasalanan na nararapat sa kamatayan at
nasa ilalim ng kahatulan ng kamatayan.  Hindi maka-Biblia ang magturo, gaya ng ginagawa ng ilan, na
ang lahat ng mga bata na namatay nang sanggol pa ay napupunta sa langit.  Ang kamatayan ay naipasa
sa lahat nang nasa lahi ni Adan, sapagkat ang lahat ay nagkasala.  Ang katotohanan ay, tanging ang mga
hinirang na bata, nahugasan sa dugo ni Cristo, ang mga binhi ng tipan, ang mga sa walang hanggan ay
inibig ng Dios kay Cristo, ay napupunta sa langit, sapagkat walang ibang paraan upang maligtas.  

Inaamin ko sa iyo, mahalaga para sa mananampalataya ang maunawaan itong pangkalahatang hatol ng
kamatayan.  Ang mabigong maunawaan ito ay humahantong sa maraming maling kaisipan tungkol sa
buhay sa pangkalahatan at tungkol sa kamatayan sa partikular.  Kaya ang tao ay tumatangging makita
ang pananagutang panglahatan sa tahanan at sa iglesia at sa lipunan.  Pagkatapos ang tao ay lumalakad
nang makasarili, iniisip na siya ay mas mabuti kaysa sa iba, yamang hindi sila magkapareho ng lahi.  Kaya
isinasara ng tao ang kanyang mga mata sa kasalanan sa pamilya at sa iglesia at sa sekta at sinasabing,
“Hindi ko iyon ginawa.  Hindi ko pagkakamali iyan.”  

Ngunit mas mahalaga, ang kabiguang makilala itong hatol ng kamatayan sa lahat ay bubulag din sa isang
tao sa banal na ebanghelyo.  Nakita mo, kung itinatanggi mong makita si Adan bilang kumakatawan sa
sangkatauhan, paano mong matatanggap ang katotohanan na si Jesu Cristo, dalawanlibong taon na ang
nakaraan, ay kinatawan ka, kinuha ang iyong sumpa sa krus, at iniligtas ka mula sa kamatayan?  Marami,
sa katunayan, ang walang kaisipan sa tunay na kahulugan ng pagtubos dahil hindi nila nauunawaan itong
biblikal na katotohanan ng panglahatang pagkakaisa at ang pagiging ulo ni Adan kaya nang siya ay
magkasala ang buong sangkatauhan ay nahulog sa kanya.  At ngayon, kay Cristo, ang pagtubos ay
nagiging daan para sa pagpapanumbalik mula sa kamatayan tungo sa buhay. 

Hayaan ninyong ipakita ko ang puntong ito sa inyo na ginagawa dito ng kinasihang si apostol Pablo sa
Roma 5.  Sa mga talatang 10 at 11 sabi niya, “Sapagkat kung noon ngang tayo'y mga kaaway, ay
pinakipagkasundo tayo sa Dios sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang Anak, lalo ngayong
ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay.  At hindi lamang gayon, kundi
tayo'y nagagalak rin sa Dios sa pamamagitan ng ating  Panginoong Jesu-Cristo, na sa pamamagitan niya'y
tinamo natin ngayon ang pakikipagkasundo.”  Ang mga talatang sumusunod sa ating teksto ay nililinaw
din ito.  “Sapagkat kung paanong sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa;
ang tumatanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng pagiging matuwid ay lalo pang maghahari sa
buhay sa pamamagitan ng isa, si Jesu-Cristo” (t. 17).  At muli, sa talatang 19:  “Sapagkat kung paanong
sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan, gayundin sa
pamamagitan ng pagsunod ng isa ang marami ay magiging mga matuwid.”  Patuloy at patuloy dito sa sitas
ng Kasulatan ay ginagawa itong labis na malinaw.

Nais natin, sandali, na isaalang-alang ang katotohanan ng kamatayan na, syempre, palalakihin natin sa
mga darating na linggo.

Una, pag-aaralan natin ang pisikal na kamatayan na para sa atin, karaniwan, ay pinaka nakakatakot na
bagay.  Lahat ng tao ay kailangang mamatay.  Oo, ibig kong sabihin ang masakit na bagay na tinatawag
sa Kasulatan na huling kaaway.  Ipinahahayag ng Hebreo 9:27 “itinakda sa mga tao ang mamatay na
minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom.”  Tatalakayin natin ang kahulugan ng “pagkatapos nito
ay ang paghuhukom” sa ilang sandali.  Ngunit dito pag-aralan muna ang kamatayan mismo.  Totoo, may
ilang mga di-pagkakasali na kilala sa Kasulatan, tulad ni Enoc at Elias.  Ipinapakita ko sa inyo, sila ay mga
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larawan ni Cristo.  Sa pangkalahatan, ang bawat makasalanan ay kailangang mamatay, kailangang hugutin
ang pisikal niyang huling hininga at iwan ang sanlibutang ito.  Inilalantad ng katotohanang iyan ang
di-totoong aral na nagpapagaling si Cristo sa pagtubos kung kaya’t tayo ay naligtas mula sa karamdaman
at paghihirap.  Ang pisikal na paghihirap ay hindi naaalis.  Ang pisikal na kamatayan ay isang katotohanan.
Ang lahat ay kailangang maghirap at mamatay.  Ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik.  Lahat ay
kailangang harapin ang katotohanan, makasanlibutan man o anak ng Dios.

Nais kong malaman n’yo na nagpasya akong ipangaral ang seryeng ito nang naharap ako sa katotohanan
ng kamatayan ng isang mahal na kaibigan.  Sa pagharap muli sa katotohanan ng kamatayan sa
pamamagitan nitong kaibigang mamamatay, binasa ko ang Pormularyo ng Pag-aaliw para sa may
Karamdaman na matatagpuan sa likod ng ating Psalter (na ginagamit ng mga Iglesia ng Protestant
Reformed).  Doon ay nakita ko ang mahigit sa isandaang mga talata sa paksa ng kamatayan.  Ecclesiastes
3:1, 2, “Sa bawat bagay ay may kapanahunan, panahon upang isilang, at panahon upang mamatay.”  Awit
90:10, “Ang mga taon ng aming buhay“ sulat ng pantas, “ay pitumpung taon, o kung malakas kami ay
walumpung taon, ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang, ang mga ito'y madaling lumipas, at
kami ay nawawala.”  Santiago 4:14, “Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling
panahon ay lumilitaw, at pagkatapos ay naglalaho.”  Syempre hindi natin kayang talakayin ang bawat sitas
sa seryeng ito.  Ngunit inaasahan nating mapag-aralan ang marami.

Loobin ng Panginoon, sa susunod ay pag-aaralan natin ang talinghaga ni Cristo tungkol sa mayamang
hangal, dahil ang talinghagang iyon ay partikular na nagpapakita kung gaano natin kailangang ihanda ang
ating sarili upang mamatay.  Ang propetang Isaias sa kapitulo 40, at muli ang apostol Pedro na
bumabanggit mula sa propeta, ay nagpahayag ng katotohanang ito:  “Ang lahat ng laman ay gaya ng
damo, at ang lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo na natutuyo at nalalanta.”

Ngunit kailangan din nating harapin ang katotohanan ng kamatayan na hindi lamang pisikal kundi espiritual
din.  Ang katotohanan ay, ang pisikal na kamatayan ay panlabas lamang, tunay na tanda at paalala ng mas
nakakakilabot, espiritual na kamatayan na dapat nating pag-isipan, na dapat nating malaman, at
katakutan.

Bagama’t si Adan ay hindi bumagsak sa lupa at namatay, ang kamatayan ay agad na pumasok sa daluyan
ng dugo ng tao.  Sa literal, ang babala ng Dios sa Genesis 2 ay “ikaw ay mamamatay.”  Maaaring si Adan
at Eba ay hindi namatay sa pisikal, subalit ang hatol ng kamatayan ay agad na naipasa sa kanila.  Agad
na nagkaroon ng pagkakasala.  Nagtago sila sa Dios.  Ipinahayag ng Dios na ang lupa ay isinumpa, na sila
ngayon ay magtatrabaho sa pamamagitan ng kanilang pawis, at pararamihin ang kanilang paghihirap.
Agad na sumailalim ang tao sa poot ng Dios at naharap sa hatol ng kamatayan.

Marami ang ayaw makinig at maniwala dito sa malinaw na aral ng Biblia.  Marami ang nagtuturo na ang
Dios ay may isang uri pa rin ng pangkalahatang biyaya o karaniwang biyaya kung saan ay nagbibigay Siya
ng buhay sa tao.  Ngunit ipinapakita ko sa inyo, ang kamatayan ang katunayan na walang ganoong bagay
na umiiral.  Kaya ang tao sa espiritual ay likas na patay.  Sila ay ganap na masama.  Ito ay salungat sa
hangal na paniniwala ng kabutihan ng tao, na tila baga ang tao ay naghahanap pa rin sa Dios.  

Sinasabi sa atin ng Biblia dito sa Roma 5:8, “Subalit pinatutunayan ng Dios ang kanyang pag-ibig sa atin,
na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay para sa atin.”  Higit pa riyan, sa talatang 10
ay mababasa natin, “Sapagkat kung noon ngang tayo'y mga kaaway,” oo, kaaway!  “pinatunayan ng Dios
ang kanyang pag-ibig sa atin.”  Ibig nitong sabihin na ang tao ay hindi lamang nalulunod at kailangan ng
pansagip, kundi patay at kailangan ng bagong kapanganakan.  Ito ang maliwanag na aral ng buong Salita
ng Dios.  Efeso 2:1, “Kayo noo'y mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan.”  At muli
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sa sitas na iyon tayo ay pinaalalahanan na tayo ay patay sa kasalanan ngunit binuhay tayo ng Dios.  Ito
ang kahulugan ng bantog na kapahayagan ni Jesus sa Juan 3:7, “'Kailangang kayo'y ipanganak na muli.”
Hindi ibig sabihin ni Jesus, gaya ng iniisip ni Nicodemo, na pisikal na bumalik sa sinapupunan ng ina at
ipanganak.  Hindi syempre.  Kundi ibig Niyang sabihin na kailangan mong magkaroon ng bagong buhay
mula sa itaas, espiritual na buhay, isang muling kapanganakan, dahil ang tao, sa kalikasan, ay patay.
Hindi siya makakarinig.  Hindi niya maitataas ang kanyang mga kamay.  Hindi niya kayang lumunok.  Lahat
ng pagsigaw at lahat ng panghihikayat ay hindi magiging sanhi ng kanyang pagsampalataya.

Itong katotohanan ng espiritual na kamatayan ay dapat harapin.  Maaalis lamang ito sa pamamagitan ng
muling kapanganakan, yaong kilalang-kilalang aral ng Kasulatan na ang kaligtasan ay kamangha-mangha
at mahiwagang kaloob ng Dios.  Siya ay nagsalita at pagkatapos ang mga patay ay muling bumangon –
maging si Ezekiel sa pangitain ay nakita ang Israel na may mga tuyong buto sa libis, at ang Dios, sa
pamamagitan ng Kanyang Espiritu, ay binuhay sila.  O gaya ng tawagin ni Jesus si Lazaro, “Bumangon ka,”
at si Lazaro ay lumabas.  Kaya gayundin naman tayo, kasama ni apostol Pedro, ay nagpapahayag, “Purihin
ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo! Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay
muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesu-Cristo
mula sa mga patay” (I Ped. 1:3).  

Oo, kapag ang isa ay pinalaya mula sa espiritual na kamatayan, hindi na kailangan pang matakot sa
ikatlong aspeto ng kamatayan na malinaw na itinuturo sa Kasulatan:  walang hanggang kamatayan.  Ang
Kasulatan ay nagsalita, sa wakas, tungkol sa isa pang kamatayan.  Hindi lamang pisikal at espiritual, kundi
yaong walang hanggang kamatayan na kahatulan sa impierno.  Ang duwag, ang mga hindi
nananampalataya, ay papasok doon sa ikalawang kamatayan (Pahayag 21:8; 20:14).  Alam kong iyan din,
ay hindi tanyag sa mga panahong ito.  Ngunit kailangan itong ipangaral sa seryeng ito.  Upang maging
handang mamatay nang kusang-loob, dapat malaman ng isang tao na siya ay dumaan na mula sa
nakakatakot na kamatayan.  Hindi lamang pisikal na kamatayan; hindi lamang espiritual na kamatayan;
kundi ang walang hanggang kamatayan ay nakalaan para sa lahat ng wala kay Cristo Jesus na ating
Panginoon.

Minamahal, hindi nahihiya, dapat nating kilalanin sa pamamagitan ng seryeng ito na si Jesus ang daan,
ang katotohanan, at ang buhay, na sinuman ay hindi makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan Niya.
Hindi ito kalagayan na ang mga walang Cristo ay bibigyan ng ikalawang pagkakataon.  Sa kamatayan ang
makasalanan ay agad na papasok sa impierno at pagkatapos sa araw ng paghuhukom ang mga katawan
ay sasama sa espiritu upang pumasok doon sa walang hanggang kamatayan.   

Sa isang banda, ang mga na kay Cristo ay agad na makakasama ng Dios.  Ang kanilang mga katawan ay
nasa libingan, ngunit sila ay naghihintay sa muling pagkabuhay, at hindi sila mahihipo ng ikalawang
kamatayan.  Sila ay dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay.  Ang mga ito ay maaaring mabuhay
at mamatay nang masaya dahil ang mga ito ay handang mamatay nang kusang-loob.

Ikaw ba?  Kilala mo ba at ipinahahayag si Jesu Cristong namatay sa krus, nabuhay sa ikatlong araw,
umakyat sa kanan ng Ama, at muling magbabalik isang araw sa mga ulap ng kaluwalhatian?  Alam mo
bang ang iyong kamatayan ay hindi isang sumpa kundi pagpawi ng kasalanan at isang daanan tungo sa
buhay na walang hanggan?  Oo, may muling panunumbalik mula sa kamatayan patungo sa buhay kay
Cristo.  Kaya nga ang Roma 5:12 ay nagsisimula sa ganoong paraan:  “Kaya’t,” yamang ito ay totoo, itong
pangkalahatang hatol ng kamatayan, kung gayon ay isaalang-alang ang maluwalhating katotohanan ng
ebanghelyo.  Sa madaling salita, ang pagninilay sa kasalanan, kamatayan, at kahatulan ang mga
pamamaraan kung saan tayo ay bumabaling sa buhay na Dios.  Hindi sila sinabi upang takutin at pabayaan
ka sa kasalanan.  Hindi sila sinabi upang alisin ang katiyakan kung kaya’t nanliliit ka sa kamatayan.  Sila
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ay sinabi upang ihanda kang kusang-loob na mamatay.  Sila ay sinabi upang sa pamamagitan ng biyaya
at Espiritu ng Dios ang iyong puso ay mabuksan sa banal na ebanghelyo.

At ano ang ebanghelyo?  Ang ebanghelyo ay ang mabuting balita na ipinadala ng Dios ang Kanyang Anak,
ang huling Adan, upang katawanin ang Kanyang bayan sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus.
Sa pamamagitan ng Kanyang pagtubos inalis Niya ang kamatayan minsan para sa lahat.  Sa gayon ay
nauunawaan mo ang katwiran dito sa buong sitas ng Roma 5.  Nagsisimula ito sa talatang 1, “Kaya't
yamang tayo'y inaring-ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios
sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo.”  Si Cristo ay namatay para sa mga di-makadios, para
sa makasalanang nararapat sa kamatayan.  Hindi, hindi ibig sabihin ni Pablo na kinatawan ni Adan ang
lahat ng mga tao kung kaya’t tinubos ni Cristo ang mga kasalanan ng lahat ng mga tao, ulo sa ulo.  Kung
iyan ay totoo, ang lahat ng kamatayan ay inalis para sa lahat ng mga tao at wala nang kamatayan at
impierno ang darating sa sinumang indibiduwal.  Sa halip, ang katotohanan ay kinatawan ni Adan ang
lahat ng natural na tao, ngunit kinatawan ni Cristo ang lahat ng Kanyang espiritual na katawan.  At lahat
ng pinag-alayan ni Cristo ng kanyang buhay doon sa krus ay dumaan na mula sa kamatayan patungo sa
buhay.

Ang mga nakakaalam at sumasampalataya sa ebanghelyo ay handang mamatay, mamatay nang
kusang-loob at may kasiyahan.  Ang mga ito ay nagpapahayag, dahil ang tibo ng kamatayan, iyan ay ang
kasalanan, ay inalis, ang sanhi ng kamatayan ay tinugon na, ngayon ay handa na akong mamatay nang
masaya.  Sapagkat hindi na Niya ako kaaway, kundi Kanyang kaibigan.  Kaya naman ako ay handa nang
makaharap ang aking banal na Lumikha.  Kay Cristo mayroon akong buhay na walang hanggan.  At ang
kamatayan mismo ay inalis minsan para sa lahat, kung kaya’t ang buhay na walang hanggan, ang kaloob
ng Dios, ay nananahan sa akin sa biyaya ng makapangyarihang Dios.

Bagaman ang lahat ng tao ay kailangang mamatay, ang kamatayan ng Cristiano ay hindi kaparusahan,
kundi pagpapala.  Siya ay pinalaya mula sa espiritual na kamatayan at, higit na tiyak, mula sa ikalawang
kamatayan.  Kaya nga sinasabi ni Jesus sa Juan 11:26, “At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya
sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito?”  

Ikaw ba?  Kung gayon ay dumaan ka na mula kamatayan patungo sa buhay.  At ang hatol ng kamatayan
ay inalis na magpakailanman mula sa iyo kay Cristo.  Amen.  

___________________________________________

Ama, sa pagharap namin sa mga usaping ito ng buhay at kamatayan sa liwanag ng Iyong Salita, ang aklat
ng buhay, patnubayan Mo kami ng Iyong Espiritu sa buong katotohanan upang kami ay makalakad sa
walang hanggang daan, sa pamamagitan ni Jesu Cristo.  Amen.


