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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Taga Filipos 1:21

“Ang Mabuhay Ay Si Cristo, Ang Mamatay Ay Pakinabang”

ni Rev. Jai Mahtani

Isang kamangha-manghang patotoo mayroon tayo sa Filipos 1:21, “Sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si
Cristo, at ang mamatay ay pakinabang.”  Si apostol Pablo ay nasa bilangguan, sa Roma, naghihintay sa posibleng
hatol ng kamatayan mismo.  At isinulat niya sa kagyat na konteksto ang mga salitang ito, “Sapagkat nalalaman ko
na ang kahihinatnan nito’y sa aking ikaliligtas, sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at sa saganang tulong ng
Espiritu ni Jesu Cristo.  Ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa, na sa anuman ay hindi ako mapapahiya, kundi
sa buong katapangan, na gaya ng dati, gayundin naman ngayon, ay dadakilain si Cristo sa aking katawan, maging sa
pamamagitan ng buhay, o sa pamamagitan ng kamatayan.”

Paanong nasasabi iyan ni apostol Pablo?  At paanong ang kamatayan ay magiging pakinabang, isang kalamangan?
Hayaan itong sabihin mula sa umpisa:  Ito ay dahil masasabi rin niya, “Sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si
Cristo.”

Ating isinasaalang alang sa Salitang ito ng Dios ngayon ang bahagi ng ating serye:  Kusang-loob na PagigingHanda
sa Pagkamatay.   Daan-daang sipi ang matatagpuan sa Kasulatan sa paksang kamatayan.  Hindi na iyon nakakagulat,
dahil ito ay aklat ng buhay na nasa atingkamay, at itinuturo nito sa atin na maghanda sa kamatayan.  Ang kamatayan
ay dumarating anumang oras – kapag tayo ay matanda na, kapag tayo ay bata pa.  Dapat nating alalahanin ang ating
Manlilikha, sapagkat ang buhay ay parang singaw na atin sandali, at pagkatapos ay naglalaho.  Ang kamatayan, ang
kaisipan ng kamatayan – sarili natin o ng iba -  kadalasan ay humahampas ng takot at pighati sa ating mga puso.  Ang
katotohanan na si apostol Pablo mismo ay nakikipaglaban sa suliranin ng kamatayan ay malinaw sa mga sumusunod
na talata sa ating teksto.  Sa mga talatang 22-24 siya ay nangungusap sa pakikipaglabang iyon, na, sa isang banda,
ninanais niyang mabuhay upang makapagpatuloy pa siyang maglingkod sa mga banal.  Gayunman, sa isang banda,
ay ninais n’ya ring mamatay at makasama si Cristo, na, sabi niya, ay mas mabuti.  Ipinakita niya ang pag-asa sa mga
talatang 25 at 26 sa mga banal na siya ay mabuhay pa at makita sila.  Ngunit gayunman, pansinin, sa talatang 27
hinikayat niya sila, “ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Cristo.”

Masasabi mo ba ‘yan, kaibigan:  “Na saganang akin ang mabuhay ay si Cristo”?  Pagkatapos ay masasabi mo rin ba,
“at ang mamatay ay pakinabang.”  Iyon ang iyo at aking pamumuhay.  Iyon, syempre, ang lumang paraang Ingles,
ng pagsasabi kung paano tayo mamuhay.  Ang ating buhay – nagpapakita ba ito ng ebanghelyo ni Jesu Cristo?  Kung
para sa atin ang mabuhay ay si Cristo, ang mamatay para sa atin ay pakinabang.  At kaya tayo ay may kahandaang
mamatay.

Kaya isasaalang-alang natin itong Salita ng Dios, “Ang Mabuhay ay si Cristo, ang Mamatay ay Pakinabang.”

Nariyan ang pakinabang na inaasahan ang anak ng Dios sa kamatayan.  Ito ay isang maganda, pansariling patotoo
ni apostol Pablo, ngunit isa rin na magagawa ng bawat anak ng Dios, sa pamamagitan ng pananampalataya.  Sinasabi
ng apostol, habang siya mismo ay naghihintay sa hatol ng kamatayan, “Ang mamatay ay pakinabang.”  Sa literal,
mababasa natin sa orihinal, “Sa akin ang mabuhay ay si Cristo, ang mamatay ay pakinabang.” Ang mga salitang “sa
akin” ay sinadyang ilagay sa taas ng pangungusap para sa pagbibigay-diin.  Sa akin – iyon ay, kung ako ang
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tatanungin, ang mabuhay ay si Cristo.  At ang kamatayan, sa akin, ay pakinabang.  Para sa iba na ipinangangaral si
Cristo dahil sa pakikipagtunggali, iyon ay maaaring hindi totoo.  Ngunit sa akin iyon ay totoo!  Ang kamatayan, sabi
niya, ay pakinabang.  Ang kamatayan ay hindi kawalan.  Ang kamatayan ay hindi pagkasira.  Kundi ang kamatayan,
sa katunayan, ay pakinabang.  Ang kamatayan ay mabuti sa akin.

Paano mangyayari iyan?  Hindi ba ang kamatayan ay matuwid na hatol ng Dios laban sa kasalanan?  Maging sa anak
ng Dios, hindi ba ang kamatayan ang huling kaaway (I Cor. 15:26)?  Hindi ba masakit ang kamatayan, at hindi ba
alam ni Pablo ang pagpapahirap, ang pagtitiis, na dapat niyang harapin?  Minamaliit ba ni Pablo ang paglalaban na
kanyang inilalarawan sa mga sumusunod na talata?  Sa pananaw na  pantao, ang kamatayan ay hindi pakinabang
kundi kawalan.  Ang kamatayan ay pangkalahatang hatol ng Dios laban sa sangkatauhan para sa kasalanan.  Oo, sa
kamatayan ay nawawala sa atin ang lahat, na makikita natin sa talinghaga ng Mayamang Hangal, na kailangang
marinig ang mga tapat na salita mula sa Dios:  “Sa gabing ito….”  Ang kamatayan, na ating mababasa sa Isaias 40
at I Pedro 1, ay nagtuturo sa katotohanan na ang ating kasalukuyang buhay ay mahina -   tulad ng damo sa parang.

Sa kabila ng lahat nang iyan, ang anak ng Dios, muling binuhay at pinasigla ng Espiritu ng Dios, ang gumagawa ng
kapahayagang ito:  “Sa ganang akin ang mabuhay ay si Cristo, at ang mamatay ay pakinabang.”  Pansinin kung paano
sinabi ng apostol sa mga taga-Filipos ang dahilan kung bakit ang kamatayan ay pakinabang para sa kanya sa talatang
23 ng siping ito.  Isinulat niya, “Sapagkat ako’y naiipit sa pagitan ng dalawa:  ang aking nais ay umalis at makasama
si Cristo, sapagkat ito’y higit na mabuti.”  Totoo, siya rin ay nakikipaglaban sa pagnanais na manatili sa laman
alang-alang sa mga banal.  Subalit kinikilala niya ang makasama si Cristo ay mas mabuti.  At iyon ay dumarating,
syempre, sa paraan ng kamatayan.  Sige, mahal niya ang mga banal ng Filipos.  Ngunit sabi niya na nais niyang
umalis, iyon ay, mamatay.  Kung gayon ay makakasama na niya si Cristo!  Ang pag-alis niya sa mundong ito ay
mangangahulugan ng pagdating sa tahanan.  Ang anak ng Dios na dumaan sa kamatayan patungo sa buhay ay may
kaalaman at binigyang-katiyakan ng pagpapatunay na ito:  Bagama’t kailangan nating umalis o matulog, ang
kamatayan ay hindi kawalan kundi isang pakinabang, dahil agaran tayong makakasama ni Cristo.  Oo, ang kamatayan
ng Cristiano ay pagkawala sa katawang ito; ngunit gayunman, agad-agad naroon sa presensya ng Panginoon.  Tulad
ng sinasabi ng Katekismong Heidelberg sa Araw ng Panginoon 16, Tanong at Sagot 42, “Ang ating kamatayan (ang
kamatayan ng Cristiano) ay hindi bayad para sa ating mga kasalanan, sa halip tinatapos nito ang ating pagkakasala
at siyang daan patungo sa buhay na walang hanggan.”

Sinasagot nito ang tanong ng mga taong nagmula sa Romano Katoliko na tinuruan ng purgatoryo, iyon ay ang
katuruan na pagkatapos ng kamatayan, ang isa ay dapat pumasok sa isang lugar upang linisin sa kanyang masasamang
gawa.  Iyan ay katuruan na nagtatanggi sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesu Cristo at ang ganap na kasiyahan
na ginawa Niya sa ngalan ng Kanyang bayan sa krus.  Ang ganitong kaisipan na ang mga panalangin ng mga banal,
o ang mga indulhensyang ibinabayad sa pari, ay magpapalipat sa mga kaluluwa niyaong mga nasa purgatoryo patungo
sa langit ay isang kasinungalingan at pagkakaila ng ganap na gawa ni Jesu Cristo sa krus.  Ikinakaila nito ang
maluwalhating ebanghelyo ni Cristo lamang at biyaya lamang sa pamamagitan ng pananampalataya lamang.

Ito rin nga ay sumasagot, sa maling kaisipan ng soul sleep o pagtulog lang ng kaluluwa, ng kawalang-buhay hanggang
sa araw ng muling pagkabuhay.  Alam iyon ni Pablo, kapag siya ay namatay, hindi siya matutulog kundi makakasama
niya agad-agad si Cristo.  Totoo, na sa Kasulatan inilalarawan ang kamatayan ng Cristiano bilang pagtulog.
Halimbawa na lang, sa I Tesalonica 4, ang mga namatay kay Cristo ay sinasabing natutulog.  Subalit iyon ay tungkol
sa katawan, na nasa libingan, na mga namamayapa na.  Iyon ay hindi pagtulog ng kaluluwa.  Totoo na ang ating mga
katawan ay dapat manatili doon hanggang sa dakilang araw ng muling pagkabuhay kapag ang ating mga kaluluwa
ay sasama sa ating katawan at pagkatapos ay makakasama natin ang Dios sa bagong langit at bagong lupa, katawan
at kaluluwa.  Ngunit agad-agad ang ating kaluluwa ay pupunta upang makasama ni Cristo.  Ang magnanakaw sa krus
ay sumigaw, “Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian.”  Ano ang isinagot sa kanya ni Cristo?
“Ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso” (Lucas 23:43).  Sinabi ng ating Panginoon sa Juan 14 sa Kanyang mga
alagad, “Huwag mabagabag ang inyong puso.  Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan.  At kung ako’y pumunta
roon ako’y babalik.”  Sa paraan ng kamatayan, si Cristo mismo ay darating upang isama ang Kanyang anak sa bahay
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ng Ama na maraming tahanan.    

Kaya muli, isinusulat ni apostol Pablo, na ang makalupang tabernakulo na tinutunaw sa II Corinto 5:8, na hinihikayat
ang mga banal na tayo ay lumakad sa pananampalataya at hindi sa paningin, na handang mawala sa katawang ito at
mapasa Panginoon.  Iyon ang Cristianong pakinabang.  Sa ngayon ay ginagabayan tayo ng Dios ng Kanyang pasya,
at pagkatapos ay tatanggapin Niya tayo sa kamatayan, tungo sa kaluwalhatian.  Maaari kang maging handang
mamatay kung alam mo na ang kamatayan ay hindi kawalan kundi sa katunayan ay katuparan ng iyong
pananampalataya.  Ayon sa Hebreo 11:13, lahat ng mga patriyarka ay namatay sa pananampalataya.  Ipinahayag nila
na sila ay mga manlalakbay dito sa lupa.  Ang sanlibutang ito ay hindi nila tahanan.  Sila ay mga dumadaan lamang.
Sila ay tumitingin sa lunsod na may mga pundasyon, na ang gumawa at nagtayo ay ang Dios.  At sa pagyakap sa mga
pangako ng Dios kay Cristo sa pamamagitan ng pananampalataya, ang anak ng Dios ay tumitingin sa langit, kung saan
ay wala ng kasalanan, wala ng paghihirap, kundi magpakailan man ay kabanalan sa presensya ng Dios.  Ang kanyang
kamatayan ay hindi salungat kundi nakahanay sa kanyang pananampalataya.

Oh tunay nga, anong pakinabang, para sa anak ng Dios kapag siya ay namatay!  Kung gayon, ang kamatayang pisikal,
ay hindi kahatulan kundi sa katunayan pa nga, ito ay maligayang pagpasok sa lugar na iyon na inihanda ng Dios para
sa mga tinubos.  

Maunawaan sana natin na maaari tayong magkaroon ng gayong katiyakan at lumakad sa gayong pag-asa na ang ating
kamatayan ay pakinabang lamang kapag alam din natin kung anong kahulugan ng “ang mabuhay ay si Cristo.”  Sa
ganang akin ang mabuhay ay si Cristo, sabi ng apostol, at pagkatapos, ang mamatay ay pakinabang. 

Ating isaalang-alang kung ano ang ibig sabihin dito ni apostol Pablo na, “sa ganang akin ang mabuhay ay si Cristo.”
Nais kong bumanggit ng ilang mga bagay.  Tinawag tayo ng Dios upang abutin ang mga bansa ng ebanghelyo ng
biyaya, na ninanais din nating gawin sa pamamagitan nitong sermon tungkol sa kamatayan.  Anuman ang iyong
kapalaran sa buhay, ito man ay terorismo o giyera o anthrax o bulutong o anumang pagkatakot – operasyon o kanser
o pagkawala ng mahal sa buhay – tandaan ang Juan 17:3, “At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala
nila na iisang Dios na tunay, at si Jesu Cristo na iyong sinugo.”  Dahil, sa kabila ng lahat, ang pinakamabigat na banta
sa iglesia ay ang maling paniwala na ang lahat ng daan ay patungo sa Dios.  Ang buhay na walang hanggan ay ang
makilala si Jehovah, ang trinidad na Dios, ang tanging tunay na Dios – at tanging sa pamamagitan ni Jesu Cristo na
Kanyang isinugo.  Yamang nalalaman iyon at ipinapamuhay iyon, anuman ang mangyari, mismong kamatayan, ang
anak ng Dios ay hindi dapat matakot.  “Sa ganang akin ang mabuhay ay si Cristo.”    

Ako at ang asawa ko ay may kilalang kapatid na babae sa Panginoon, na maraming taon na sa isla ng Singapore, isang
mabuting kaibigan namin na namatay sa sakit na kanser, napakabata pa niyang naiwan ang apat na anak.  Nag-iwan
siya ng sulat para sa kanyang asawa, para sa kanyang mga anak, at para sa kanyang mga kaibigan.  Nakatanggap din
kami ng isa, isang napakagandang sulat kung saan ay sinabi niya sa amin na siya ay uuwi na, hinihikayat kaming
patuloy na makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka.  Ipinaalala niya sa amin na, “ang mabuhay ay si Cristo, ang
mamatay ay pakinabang.”  

Subalit ano talaga ang ibig sabihin ni apostol Pablo?  Isaalang-alang mong kasama ko ang ilang mga bagay.  Una,
si Cristo ang kanyang Tagapagligtas.  Walang alinlangan tungkol diyan.  Mababasa natin iyan sa sulat ding ito,
Filipos 3:7-9.  Pakibasa lang po.  Alam ni apostol Pablo ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Cristo at ang
pakikisama sa Kanyang mga paghihirap.  Alam niya na ang kanyang katuwiran ay hindi sa sarili niyang mga gawa
kundi kay Cristo lamang.  Wala na siyang tiwala sa laman – na siya ay Judio o na siya ay naging masigasig para sa
Panginoong Dios.  Alam niya na ang kanyang katuwiran ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa
pamamagitan ng biyaya lamang.  Sa ganang akin ang mabuhay ay si Cristo.  Kung wala si Cristo ako ay patay na tao.
Ngunit kay Cristo ako ay nakalipat na mula sa kahatulan tungo sa buhay.

Ikalawa, si Cristo din ngayon ay ang Isa na hindi lamang kanyang  pag-aaring ganap, ang kanyang katuwiran, kundi
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ang kanya ring pagpapabanal.  Si Cristo ang Isa na nagbigay-kapangyarihan sa kanya upang mabuhay, tulad ng
sinasabi niya sa Galacia 2:20, “Ako’y ipinakong kasama ni Cristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang
nabubuhay sa akin.”  Alam niya na hindi lamang siya iniligtas ni Cristo, kundi siya rin ay pinapanatili ni Cristo.  Sa
ganang akin ang mabuhay, si Cristo!  Alam niyang hindi siya mabubuhay ng isang araw sa bilangguan, hindi siya
makakapagtiis ng isang sandali, ng wala si Jesu Cristo.

Ikatlo, kaya nga, nanggagaling ang lahat niyang lakas mula kay Cristo.  Filipos 4:13, “Lahat ng mga bagay ay aking
magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin.”  Natutuhan niya ang itinuro ni Cristo sa Juan 15:  “Kayo’y
manatili sa akin, at ako’y sa inyo, upang kayo ay magbunga ng marami.”  Kaya isinulat niya sa Mga Taga Colosas
1:29 na siya ay nangaral at nagbabala at nagtuturo sa bawat tao, nagpapagal ayon kay Cristo, na gumagawa sa kanya
na may kapangyarihan.  

Kaya nga, ikaapat, nang sabihin niyang “Sa ganang akin ang mabuhay ay si Cristo,” ibig sabihin ng apostol na siya
ngayon ay nagtitiwala kay Cristo at siya ay nasisiyahan kay Cristo.  Muli, sa Mga Taga Filipos 4:11, “Sapagkat aking
natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan.”  Sa kabila ng lahat, inilipat siya ni Cristo
mula sa patay na kalagayan tungo sa buhay.  At siya ay nahikayat na si Cristo ay tapat at iingatan ang kanyang
kaluluwa sa araw na iyon.  Kaya siya ay nasisiyahan (kuntento).

Iyan ang naghahatid sa atin sa panglimang bagay:  si Cristo ang pangganyak ng kanyang buhay.  Alang-alang kay
Cristo siya ay nabuhay.  At, oo, alang-alang sa kaharian ni Cristo siya ay nagpagal.  Bakit niya ipinangaral ang
ebanghelyo?  Bakit siya handang magdusa sa kamatayan?  Bakit siya nasa bilangguan?  Dahil alam niya, tulad ng
sinabi niya sa kalagitnaan ng bagyo (Mga Gawa 27:23), “Na nagmamay-ari sa akin, at siya ko namang
pinaglilingkuran.”   Tunay, kung gayon, ito ay maaaring buurin:  si Cristo ang lahat sa kanya.  Sa ganang akin ang
mabuhay?  Jesu Cristo!

Itinuturo tayo ng sitas na ito sa malinaw na katotohanan.  Sa kabila ng lahat, si Pablo ay nasa bilangguan, nagdurusa
alang –alang sa ebanghelyo.  Gayunman ay hindi niya iniisip ang kanyang sarili kundi sa kapakanan ni Cristo at ng
Kanyang kaharian.  At kahit naisin niyang mabuhay, ito ay para sa kapakanan ng mga banal sa Filipos.  Literal nating
nabasa sa ating teksto:  Ang mabuhay – Cristo; ang mamatay – pakinabang.  Ito ang talagang dahilan ng kanyang
pagiging buhay.  Wala ng iba pang dahilan na siya’y nabubuhay at nahahandang magdusa.  Ibinigay ni Cristo ang
Kanyang sarili para kay Pablo.  Ngayon ay alam na ni Pablo kung ano ang tungkol sa tunay na buhay.  Sa akin ang
patuloy na mabuhay ay si Jesu Cristo.  Maaari kong naising umalis.  Subalit handa rin akong mabuhay.  Subalit kung
ako ay mabubuhay, hindi iyon magiging para sa aking sarili.  Ito ay upang dakilain si Jesu Cristo sa akin maging sa
buhay man o sa kamatayan.  Ito ang banal na kasiyahan at pangganyak ni apostol Pablo.  Ito ang naghanda sa kanya
upang kusang mamatay.  Ito ang mahalagang tanong para sa iyo at sa akin.  Masasabi ba natin ito?  Ikaw ba, ako ba,
ay handang mamatay?  Alam ba natin na, para sa atin, ang kamatayan ay pakinabang?  Kung gayon ay dapat kaya
rin nating sabihin, Ang mabuhay ay si Cristo.  Anuman ang salungat sa Salita ng Dios sa doktrina o sa buhay ay
kailangang mawala.  Anumang pagnanasa na mayroon ako na hindi talagang sa paglilingkod kay Jesu Cristo ay dapat
mawala.  Si Cristo ang dapat dahilan kung bakit ako nabubuhay.  Maaaring hindi ka apostol o mangangaral.  Subalit
ang paggamit ay pareho lang.  Walang makapagsasabing ang mamatay ay pakinabang kung hindi rin niya kayang
sabihin “sa ganang akin ang mabuhay ay si Cristo.”  Walang makapagsasabing ang mamatay ay pakinabang kung
hindi siya handang kamuhian maging ang ama at ina alang-alang kay Jesu Cristo.  

Para kanino ka ba talaga nabubuhay?  Ano ang ikinabubuhay ko?  Para ba sa aking asawa?  Ah, huwag sanang
magkaroon ng maling pakahulugan ito.  Tayo, at ang bawat isa, ay dapat maging tapat sa tawag kung saan tayo ay
tinawag.  Ngunit dapat nating tandaan na anuman ang ating gawin dapat nating gawin alang-alang kay Cristo, para
sa ikaluluwalhati ng Dios sa pamamagitan ni Jesu Cristo.  Maging ang ating pag-ibig sa ating asawa, sa ating mga
anak ay dapat mula sa pag-ibig sa Dios.   Dapat nating malaman na para sa atin ang mabuhay ay si Jesu Cristo.  Ibig
sabihin na hinahanap muna natin ang kaharian ng Dios at ang Kanyang katuwiran, yamang nalalaman na ang lahat
nating kailangan sa buhay na ito ay idaragdag sa atin ng ating makalangit na Ama.
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Ang malaking katiyakang ito na tinatamasa ni apostol Pablo sa buhay at sa kamatayan, syempre, ay kanyang
tinatamasa sa pamamagitan ng pananampalataya.  Dahil ang teksto natin ay nagsimula sa salitang “sa.”   “Sa ganang
akin ang mabuhay ay si Cristo at ang mamatay ay pakinabang.”  Ano ang dakilang katiyakan ni apostol Pablo, at ano
ang batayan ng kanyang kasiguruhan?  Tandaan, nagsimula tayo sa pagbabasa ng mga talatang 19 at 20:  “Sapagkat
nalalaman ko na ang kahihinatnan nito’y sa aking ikaliligtas, sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at sa
saganang tulong ng Espiritu ni Jesu Cristo.  Ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa, na sa anuman ay hindi ako
mapapahiya, kundi sa buong katapangan, na gaya ng dati, gayundin naman ngayon, ay dadakilain si Cristo sa aking
katawan, maging sa pamamagitan ng buhay, o sa pamamagitan ng kamatayan.  Dahil sa ganang akin ang mabuhay
ay si Cristo, at ang mamatay ay pakinabang.”  Ang katiyakan kay Cristo, maging ang kanyang pagkagapos, maging
ang kanyang pagkabilanggo, ay mauuwi sa kanyang kaligtasan.  Yamang nalalaman ito, masasabi niyang hindi siya
mahihiya sa halip, mananatili siyang matapang sa pag-asang iyon.  Alam niyang si Jesu Cristo ay dadakilain sa
kanyang katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kanyang kamatayan.  Ang katiyakang ito,
sabi niya, ang dahilan kung bakit handa siyang magpatuloy.     

At nagpatuloy siya sa ating teksto upang sabihin sa atin na ang dahilan sa gayong katiyakan ay para sa kanya ang
mabuhay ay si Cristo at ang mamatay ay pakinabang.  Ang katiyakang ito ay ang katiyakan ng pananampalataya,
pananampalataya kay Cristo na, bagama’t kapantay ng Dios, ay ibinaba ang Kanyang sarili hanggang sa kamatayan
sa krus; binuhay mula sa mga patay at itinaas sa kanan ng Dios; at muling paparito – lahat ng mahahalagang
katotohanang iyon na agad na isusulat ni apostol Pablo na kinasihan ng Banal na Espiritu, sa susunod na kapitulo:
Filipos 2.  Ang tao ring nagbigay ng Kanyang sarili para sa Kanyang bayan sa hukuman ng Dios isang araw ay
babalik sa kaluwalhatian.  Siya ay paparito bilang Hukom mula sa langit – sapagkat Siya mismo ay namatay at ngayon
ay bumangon at umakyat sa kanan ng Dios.  Subalit Siya ay paparito upang iharap ang Kanyang iglesia na walang
kapintasan at karapat-dapat sa buhay na walang hanggan.  Ngayon, pumarito man Siya sa kaluwalhatian sa wakas
ng panahon, o sa kamatayan ng indibidwal na anak ng Dios, ang Cristiano ay hindi kailangang matakot.  Sa
kamatayan siya ay agad na pupunta upang makasama ng kanyang Panginoon.  Pagkatapos, sa dakilang muling
pagkabuhay, kasama ang katawan at kaluluwa, magpakailanman upang makasama ang mga tinubos na banal, upang
purihin ang Dios magpakailan man.

Sila lamang na ngayon ay nabubuhay para kay Cristo ang siyang makikinabang kapag Siya ay bumalik na.  Kung
hindi sa Kanyang pagparito mayroon lamang tayong kahatulan at impiyerno.  Kung hindi bumalik agad ang
Panginoon, at kailangan nating pumasok sa libingan sa pamamagitan ng kamatayan, ay tandaan, ang kamatayang
walang Cristo ay kapahamakan – ganap na kapahamakan – ng kaluluwa at katawan.  Subalit sinasabi ng anak ng Dios,
Hindi.  Kahit ang kamatayan ay hindi makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Dios.  Sapagkat napagtagumpayan
ni Cristo maging ang kamatayan sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo.  Sa ganang akin ang
mabuhay ay si Cristo at ang mamatay ay pakinabang.

____________________________________________________

Ama, akayin Mo kami sa walang hanggang daan sa pamamagitan ni Jesu Cristo.  Amen.


