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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Roma 7:24-25

"Kaligtasan mula sa Katawang Ito ng Kamatayan"

ni Rev. Jai Mahtani

Mayroon dito sa Roma 7:24, 25 ng isang matinding sigaw ng lalaki ng Dios, si apostol Pablo:  “Kahabag-
habag na tao ako! Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan?  Ngunit salamat sa
Dios sa pamamagitan ni Jesu-Cristo na Panginoon natin. Kaya nga, ako mismo ay naglilingkod sa kautusan
ng Dios sa pamamagitan ng aking pag-iisip, ngunit sa pamamagitan ng laman ay sa kautusan ng
kasalanan.”  

Sa isang banda ay isang matinding sigaw:  “Kahabag-habag na tao ako!”  Gayunman, hindi sigaw ng
kawalang-pag-asa.  “Sino ang magliligtas sa akin?”  Ang sagot ay agad na dumating.  Isang sigaw ng
tagumpay at kagalakan, “Ngunit salamat sa Dios sa pamamagitan ni Jesu-Cristo na Panginoon natin.”
Naroon ang mapagpakumbabang pagkilala ng pagpupunyaging ito, hindi ganap na kawalang-pag-asa
kundi pagharap sa katunayan ng pagpupunyagi na pinananabikan natin habang tayo ay nasa katawang
ito ng kamatayan.  Nais nating makita na itong matinding kaibahan, itong pagpupunyagi, itong
nagngangalit na labanan ay tunay na katangian ng bawat tunay na Cristiano.

Ang sinasabi ng kinasihang apostol Pablo sa ating teksto ay buod nitong buong kapitulo.  Sa talatang 15
isinulat niya, “Sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman; sapagkat ang hindi ko nais, ang ginagawa
ko; subalit ang kinapopootan ko, iyon ang ginagawa ko.”  Muli, sa talatang 19, “Sapagkat ang mabuti na
aking nais ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko nais ay siya kong ginagawa.”  Sa
anumang paraan ay hindi pinangangatwiranan ni apostol Pablo ang kanyang sarili.  Basahin pa ang mga
talatang 20-23, “Subalit kung ang hindi ko nais ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa
nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin.  Kaya nga natagpuan ko ang isang kautusan na kung ibig
kong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay malapit. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Dios sa
kaibuturan ng aking pagkatao.  Subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na
nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip, at ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan
na nasa bahagi ng aking katawan.”  At pagkatapos ang ating teksto:  “Kahabag-habag na tao ako!”

Nakikita ni apostol Pablo ang dalawang kautusan na magkasabay na gumagawa sa kanya.  Sa isang banda,
ang kautusan ng Dios.  Subalit oo, sa kabilang banda, ang kautusan ng kasalanan.  At sila ay kapwa tunay.
Sa katunayan, ang teksto natin ay nakaturo doon sa huling bahagi:  “Ako mismo ay naglilingkod sa
kautusan ng Dios sa pamamagitan ng aking pag-iisip, ngunit sa pamamagitan ng laman ay sa kautusan
ng kasalanan.”  Iyan ang pagpupunyagi na tunay at mayroon ang bawat anak ng Dios.  Ang
pagpupunyaging iyon ay naging sanhi upang nasain niya ang kalayaan mula sa katawang ito ng kamatayan
at maging ang mamatay nang kusang-loob.

Ituring ang tekstong ito bilang bahagi ng ating serye sa Paghahandang Mamatay nang Kusang-loob.
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Nasa likod ng ating Psalter, ang isang Pormularyo para sa Pag-aaliw sa mga Maysakit, na naghahanda sa
mga mananampalataya na mamatay nang kusang-loob.  Mababasa natin doon na, “Datapwa’t, sa gayon,
tayong lahat ay kailangang mamatay, sino ang hindi tapat na maghahangad sa kamatayan?”  Kapag
namasdan natin kung anong pagkawasak ang kinalubugan natin kay Adan, iyan ay, sa buong kasamaan
at paghihirap at kaguluhan, kung gayon ay tunay nating nanasain na lumaya mula sa katawang ito ng
kamatayan. 

Ipinahahayag ng ating teksto ang pagnanasa:  kalayaan mula sa katawang ito ng kamatayan.  Nais nating
pag-aralan yaong nagngangalit na digmaan, ang matinding tanong, at ang mapagpasalamat na sagot ng
anak ng Dios.

 “Kahabag-habag na tao ako!”  Tanging ang nabagong anak ng Dios ang makapagpapahayag nito tungkol
sa kanyang sarili.  Hindi ito pagsasabing ang sanlibutan ay walang gaanong kalungkutan.  Nabubuhay tayo
sa panahon ng digmaan, at may labis na pag-iyak at labis na sakit.  Subalit ang tugon ng mga tao ay hindi,
“O ang ating paghihirap.  O ang ating kahangalan.  O ang ating kasalanan!”  A, hindi.  Marahil ay
kahinaan, marahil ay mga pagkakamali; ngunit sinasabi ko inyo na, malibang buhayin ng Espiritu Santo
ng Dios kay Jesu Cristo, walang sinumang lalaki, babae, o bata ang magsasabing, “Kahabag-habag na tao
ako!  O maruming makasalanan, isang uod, hindi, mas mababa pa sa uod!”  Si Cristo ay pumarito sa
sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito (I Tim. 1:15).  Ito ang
karanasan at ang pagkilala ng anak ng Dios.  

Pansinin, hindi, “Dati akong kahabag-habag na tao, ngunit sa panahong ito ako ay mabuti na.”  Yamang
nalalaman ang kaligtasan at katuwiran ng Dios, at ninanasa ang kautusan, marahil masasabi ni apostol
Pablo, “Ngayon hindi na ako gaanong masama.”  Ngunit hindi iyan ang ipinahayag ni apostol Pablo.  Hindi
iyan ang karanasan ng anak ng Dios.  At hind iyan ang katotohanan ng Salita ng Dios.     

Hindi matanggap ni Jacobus Arminius ang katotohanang ito.  Itinuro ng ama ng Arminianismo na ito ang
tinig ng di pa nababago.  Itinuro ni Arminius sa kanyang mga pananalita na si Pablo ay nagninilay sa
panahon nang hindi pa siya isang Cristiano, nang siya ay makasalanan pa.  Kaya nga sinabi niya,
“Kahabag-habag na tao ako!”  Hindi niya inilalarawan ang kasalukuyan niyang katayuan, kundi inilalarawan
ang dating panahon.

Ngunit tatanungin kita, Paano magkakaganoon?  Paanong masasabi ng isang hindi pa naipapanganak na
muli sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios ang isinasaad ng Roma 7:7 kung gayon:   “Ano nga ang ating
sasabihin?  Ang kautusan ba'y kasalanan?  Huwag nawang mangyari.  Gayunma'y hindi ko sana nakilala
ang kasalanan, kung hindi sa pamamagitan ng kautusan; sapagkat hindi ko sana nakilala ang pag-iimbot
kung hindi sinasabi ng kautusan, Huwag kang mag-iimbot.”  Hindi ba ang anak ng Dios ang ngayon ay
nauunawaan ang kasamaan ng kanyang kasalanan sa liwanag ng kautusan ng Dios?  Hindi ba ang anak
ng Dios na ngayon, pinagkumbaba ng banal na kautusan ng Dios, ang kumikilala na ipinakikita sa kanya
ng kautusan ang kabulukan ng kanyang kalikasang makasalanan?  Tingnan ang talatang 18 ng Roma 7,
“Sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin, samakatuwid ay sa aking laman.  Ang
pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko iyon magawa.”  Hindi iyan sasabihin ng di pa nababago.
Magkakaroon siya ng mga kahinaan, marahil.  At kikilalanin niya ang kanyang mga pagkakamali, marahil.
Subalit hindi siya aabot sa ganito at sasabihing, “Sa aking laman ay wala akong nakikitang mabuting
bagay!  Ang gawin ang mabuti ay hindi ko magawa.”  Ah, hindi.  Ang anak lang ng Dios ang kikilala na
siya ay ganap na masama.  Tingnan ang talatang 22, “Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Dios sa
kaibuturan ng aking pagkatao.”  Ito marahil ay ang anak ng Dios na ipinanganak na muli.  Nagsasalita siya
tungkol sa kaibuturan ng pagkatao.  Nagsasalita siya sa kagalakan sa kautusan ng Dios. 
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Dahil sinabi ni Jacobus Arminius at ng mga tagasunod niya na tinutukoy ni Pablo ang kanyang katayuang
di pa nababago, sa lohika, ay sinusunod nila ang napakabigat na kamalian ng pagtahak sa landas ng
kabutihan ng tao.  Oo, masasabi ni Pablo ang mga bagay na iyon dahil ang tao, sa kalikasan, ay may
malayang kalooban.  At ang tao, sa kalikasan, ay nasisiyahan sa kautusan ng Dios.  At ang tao, sa
kalikasan, ay naghahanap pa nga sa mga bagay tungkol sa Dios.  Maaaring siya ay maysakit.  Maaaring
siya ay may karamdaman.  Maaari pa ngang siya ay mahina dahil sa mga epekto ng kasalanan.  Subalit
hindi siya patay sa kasalanan at mga pagsalangsang.  Kaya ang huwad na aral ng Arminianismo.  

Subalit hindi inilalarawan ni apostol Pablo ang kanyang katayuang di pa nababago.  Malinaw na itinuturo
sa atin ng Salita ng Dios saanman na, tunay nga, sa labas ng ating pagbabago kay Cristo, hindi tayo
magkakaroon nitong nagngangalit na pakikipaglaban.  Sa katunayan, ayon sa kamangha-manghang gawa
ng biyaya ng Dios, kung kaya’t, yamang muling nilikha kay Cristo, nagsisimula tayo ngayon bilang bagong
tao na masiyahan sa kautusan ng Dios.  Ngunit dahil nariyan pa rin ang lumang pagkatao na makasalanan,
sa laman, gaya ng inilalarawan ni Pablo, tayo ay nagpupunyagi.  Iyan ang nagngangalit na pakikipaglaban
na siyang katotohanan sa anak ng Dios.  

Ang kautusan ng Dios ay mabuti.  Ang kautusan ay hindi masama.  Inilalantad ng kautusan ang aking
kasalanan.  Ang kautusan, ang prinsipyo ng kautusan, ay kabanalan.  Ang kabanalan ng Dios ay
naglalantad ng aking mga kasalanan.  Ang kautusan ang aking gabay.  Hindi lamang nito inilalantad ang
aking mga kasalanan, kundi ipinapakita nito sa akin kung paano ako dapat mamuhay ngayon ng may
pasasalamat sa Dios, kung paano ako dapat lumakad sa kabanalan gaya ng Dios na banal.  Sa isang
banda, gayunman, nakikita ko itong isang kautusan, ang kautusan ng kasalanan, na sa kanyang prinsipyo
ay di-kabanalan, ang prinsipyo ng pagtatakip sa kasalanan, ng pangangatwiran sa kasalanan, maging ng
kasiyahan sa kasalanan.  Sa halip na gabayan tayo upang lumaban sa pakikipagbaka sa ikaluluwalhati ng
Dios, ang lumang pagkatao ay hinahanap na masiyahan ang laman at ang mga pagnanasa ng laman.
Kaya sa pamamagitan ng ating laman ay pinaglilingkuran natin ang kautusan ng kasalanan, hangga’t narito
tayo sa katawang ito ng kamatayan.  Hangga’t narito tayo sa isang panig ng libingan, magkakaroon tayo
nitong katawan kung saan ay mararanasan natin ang mga nagtatagal na sangkap ng kamatayan.  Totoo,
tayo ay dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay.  Totoo, mayroon tayong pag-asa ng buhay na
walang hanggan.  Ngunit ang katotohanan ng Salita ng Dios ay, hangga’t narito tayo sa katawang ito
mararanasan natin ang kapangyarihan ng kasalanan at ang nagngangalit na pakikipaglaban sa kasalanan.

Hayaan ninyong magbigay ako ng halimbawa upang maihatid ang punto tungkol dito sa nagngangalit na
pakikipaglaban.  Ang laman natin ay naglilingkod sa kautusan ng kasalanan sa pamamagitan ng pagsasabi
sa atin na tayo ay pinatawad na, kaya makakagawa pa tayo ng kasalanan dahil, sa kabila ng lahat, kapag
mas lalo tayong nagkakasala ay mas magiging malaki ang biyaya ng Dios.  Si apostol Pablo, sa katunayan,
ay hinarap itong matinding kamalian sa Roma 6:1 at 2, “Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba
tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana?  Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay
na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon?”  Kaya makikita natin na ang lumang pagkatao
ay nagbibigay sa atin ng pagdadahilan, at hindi tayo dapat lumakad sa kasalanang iyon.  Hindi natin dapat
payagang maghari pa sa atin ang kasalanan.  Tayo ngayon ay patay na sa kasalanan.

Ah, hindi.  Ang kasalanan ay hindi patay sa atin.  Ang kasalanan ay tunay.  Ngunit ang kasalanan ay hindi
na natin amo.  Ang kasalanan ay hindi na naghahari at kumukontrol sa atin.  Sa biyaya ng Dios, ayon sa
bagong pagkatao, tayo ay tinawag ng Dios upang labanan ang lumang pagkatao na makasalanan.

Nais mo ng pagsubok?  Ikaw ba ay walang ingat sa kasalanan, anak ng Dios?  Tunay ka bang nagnanasa
ng kalayaan mula sa katawang ito ng kamatayan?  O ang iyong isipan ay abala sa mga bagay nitong
sanlibutan at sa mga kalayawan ng sanlibutang ito, kapalit ng mga espiritual na bagay at mga bagay ng
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kaharian ng Dios?  Ginagawa mo bang abala ang iyong oras at ang iyong lakas sa mga bagay nitong
kasalukuyang buhay?  Hindi lamang mga bagay na, marahil, sa kanilang sarili ay hindi kasalanan, kundi
patuloy kang nagkikimkim ng kasalanan – siguro ay pagnanasa, siguro ay masamang pag-iisip, siguro ay
galit, siguro ay masasamang gawa na hindi makikita ng iba ngunit alam mong makasalanan.  Nakatuon
lamang sa lunas ng krus, ng ating pagpapawalang-sala kay Cristo, nalilimutan mo na ba ang disenyo ng
krus, na hindi lamang upang patawarin ka sa iyong kasalanan kundi baguhin ka ayon sa larawan ni Jesu
Cristo, kung kaya’t ngayon ay hindi mo na nais ang kasalanan at hindi na lumalakad sa kasalanan kundi,
dahil ipinakong kasama ni Cristo alam mo, gaya ni apostol Pablo, na kinapopootan mo ang iyong mga
kasalanan?  At mayroon ka bang pagpupunyagi at nagsasabing, “Bakit?”  Ang mga bagay na ayaw mo,
na ginagawa mo.  Ang nagngangalit na pakikipaglaban ay nagiging sanhi upang nasain mo itong kalayaan
nang lalong higit.  Kaya ang matinding tanong dapat at nararapat na itanong  ng bawat anak ng Dios:
“Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan?”  

Hindi, hindi sa hindi pa alam ng anak ng Dios ang anumang kalayaan.  Alam niya.  Sinasabi sa atin ng
ating teksto, “Ngunit salamat sa Dios sa pamamagitan ni Jesu-Cristo na Panginoon natin.”  Tandaan, si
Pablo ang nagsasalita, ang nabagong anak ng Dios, na naglarawan na sa Roma 4 ng pagpapawalang-sala
sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya.  Ngunit ninanasa niya ang ganap na kalayaan, na
nauunawaan niyang wala pa iyon sa kanya.  Nasa kanya pa rin ang katawang ito ng kamatayan, itong
kasalukuyang buhay na nasa ilalim ng hatol na kamatayan.

Ngunit hindi ba iniligtas na tayo mula sa kamatayan, hindi ba dumaan na tayo mula sa kamatayan patungo
sa buhay?  Oo, ngunit hindi pa ganap.  Kapag iniwan lamang natin ang katawang ito at umalis upang
makasama ang Panginoon, malalaman natin ang tagumpay.  Magkagayon man, kapag umalis na ang ating
kaluluwa upang makasama ang Panginoon sa kamatayan, hihintayin natin ang panahon kapag
magkakaroon na tayo ng muling nabuhay na katawan, bagong katawan, katawan na hindi na mamamatay.
At sa ating kaluluwa at katawan, tayo ay papasok sa makalangit na kaluwalhatian na inihanda ng Dios para
sa lahat ng nagmamahal sa Kanya at kinatatakutan ang Kanyang pagdating.   

Kaya nga ang anak ng Dios, sa gitna ng nagngangalit na pakikipaglaban, ay handang mamatay.  Hindi
dahil walang kalungkutan o pagpupunyagi o sakit ng kamatayan para sa anak ng Dios.  Mayroon.  Ngunit
kapag higit niyang nakikita ang kanyang mga kasalanan, ay mas higit niyang nakikita ang kabulukan na
naging sanhi ng kamatayan ni Cristo sa krus, mas higit niyang nakikita ang kanyang kaabahan, ang
kanyang karumihan, mas higit niya, kung gayon, na nauunawaan ang kanyang mga kahinaan, at sinasabi
niyang, “Ako’y handang mamatay.”

Kaya ang matindi, hindi ang walang pag-asa, kundi ang matalim, matinding tunay na tanong ay:  “Sino
ang magliligtas sa akin?”  Napapansin mo ba iyan?  Hindi ito basta, “Ah, nais kong maligtas anuman ang
mangyari.  Nais kong mamatay.  Nais kong maligtas mula sa katawang ito ng kamatayan.”  Mayroong
maling paraan (at dapat nating bigyang-pansin iyan dito sa serye ng “Kamatayan”), maling paraan na kung
saan nais nating mamatay, maging ang magnais na maging martir para sa pananampalataya, o sa isang
pesimista, nakapanghihina ng loob na paraan ay nais isuko ang ating buhay.  Ah, hindi.  Ano ang daan
paalis dito sa nagngangalit na pakikipaglaban?  Ano ang magbibigay ng tagumpay sa akin?  Hindi! Sino
ang magbibigay ng tagumpay sa akin sa pakikipagbakang ito?  Hindi ano.  Hindi naghahanap ng lahat ng
uri ng mga pangyayari o pamamaraan kung saan ay matatapos mo ang iyong buhay.  Ah, hindi.  Sino ang
magliligtas sa akin?  Sino ang magpapakita sa akin ng daan?  Maraming tinig ang sumisigaw, na
nagpapanggap na nais tayong iligtas mula sa katawang ito ng kamatayan.  Lahat ng uri ng tinig sa loob
at sa pamamagitan ng New Age Movement.   Lahat ng uri ng mga espiritual na lider at lahat ng uri ng mga
pilosopiya, na tila, sa pamamagitan ng ilang pagmumuni-muni, sa pamamagitan ng pagiging vegetarian,
sa pamamagitan ng ilang mga gawa o mga gawa ng katuwiran na maaari mong gawin upang mabigyan
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ka ng kagalingan sa harapan ng Dios, ikaw ay maililigtas mula sa katawang ito ng kamatayan.  Ah, hindi.
Hindi ka dapat makinig sa mga tinig na iyon.  

Dapat nating isigaw nang malakas at malinaw ang tanong na ito sa batayan ng Kasulatan, at sagutin ito
gaya ng ginagawa ng Salita ng Dios:   Sino ang magliligtas, sino ang makapagliligtas, sa akin mula sa
katawang ito ng kamatayan?  Lahat ng tao ay kailangang mamatay, sa kabila ng lahat, ito man ay sa
katandaan o sa kuna o sa aksidente o sa pamamagitan ng digmaan.  Iyan talaga ang tunay na kaaway.
Ang ating kasalanan.  Iyan ang mahalagang katanungan:  Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang
ito ng kamatayan?  

Sino?  Kung ang ating kamatayan ay dahil lamang sa isang bagay na pisikal, kung gayon, marahil,
matutulungan tayo ng isang nilalang.  Kung ang ating kamatayan ay natural lamang, kung gayon, marahil,
makakahanap tayo ng mga natural na pinagkukunan.  Ngunit kung iyong mauunawaan, gaya ng
binibigyang-diin natin sa Kasulatan, na ang dahilan ng ating kamatayan ay kasalanan, kung gayon ang
sagot ay espiritual na kaligtasan mula sa ating kasalanan.

Ang sagot ay ibinigay sa Salita ng Dios na nasa ating harapan.  “Ngunit salamat sa Dios sa pamamagitan
ni Jesu Cristo na Panginoon natin.”  “Ngunit salamat sa Dios!”  Sino ang makasasagip sa akin mula sa
kamatayan, lahat ng kamatayan – pisikal na kamatayan, espiritual na kamatayan, walang hanggang
kamatayan?  Alam ni Pablo.  Nakita niya, sa pamamagitan ng pananampalatayan, ang kanyang kaligtasan,
ang kanyang tagumpay sa nagngangalit na pakikipaglabang ito.  Ang Trinidad, makapangyarihang Dios
– Siya lamang ang makapagliligtas mula sa kamatayan.  

Bakit, tanong mo?  Ang sagot ay malinaw.  Huwag mong kalimutan.  Ang kamatayan, sa kabila ng lahat,
ay ang matuwid na kahatulan ng Dios laban sa kasalanan.  Sinabi ng Dios kay Adan, “Sapagkat sa araw
na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka.”  Sa literal, ikaw ay mamamatay.  At, nang sandaling
mahulog sina Adan at Eba ang kasalanan ay pumasok sa kanilang mga ugat.  Ang kamatayan ay dumating
sa buong sangkatauhan bilang matuwid na kahatulan ng makapangyarihang Dios.  Maaari tayong sumipa
at sumigaw; maaari nating tanungin at itanggi ito.  Ngunit ang kamatayan ay tunay na mula sa Dios.

Ibig bang sabihin nito ang masasamang nagpaplano ay walang sala?  Ibig bang sabihin nito ang lahat ng
pumapatay (mamamatay-tao) ay makakalaya?  Ibig bang sabihin nito na tayo ay makakaupo at
makapagsasabing, “Sa kabila ng lahat, ang kamatayan ay ang matuwid na kahatulan ng Dios”?  Ano ang
ibig nitong sabihin?  Ibig nitong sabihin na dapat nating ipahayag:  “O, Dios, ano ang nagawa namin?  O
makasalanan, anong lalim na napakasamang paghihirap ang kinalugmukan mo.  O bansa – hindi tayo di-
malulupig, hindi tayo matibay at malakas.  Hindi tayo ang makapagliligtas sa ating sarili.  Dios lamang.
O iglesia, hindi sa sarili mong kalakasan.  Kundi kung ang Aking bayan, kung diringgin nila ang Aking tinig
at tatawag sa Akin, kung gayon ay “diringgin ko ang kanilang daing at pagagalingin ang kanilang lupain.”
Kung ilalagay natin ang ating tiwala sa mga tao, sa sanlibutan, sa ating sarili, hindi tayo makakatagpo ng
kaligtasan mula sa katawang ito ng kamatayan.  Sa gayon ay mamamatay tayo sa katawang ito ng
kamatayan at matatagpuan ang ating sarili sa walang hanggang kamatayan.

Dapat tayong magsisi at bumaling sa Dios at makita ang ating sagot, ang ating tagumpay, kay Jesu
Cristong ating Panginoon.  Sapagkat binigyan tayo ng Dios ng di-masambit na kaloob ng Kanyang mahal
na Anak.  Sabi ni Pablo, Ngunit salamat sa Dios sa pamamagitan ni Jesu-Cristo – ang Anak ng Dios na
nagkatawang tao upang para sa tao ay madaig Niya ang kamatayan, hindi lamang pisikal na kamatayan,
hindi lamang espiritual na kamatayan, kundi ang impierno mismo.  Ang katunayan nito?  Ang Anak ng Dios
ay hindi lamang namatay; Siya ay nabuhay, mapagtagumpay laban sa kamatayan, umakyat sa kanan ng
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Kanyang Ama, naghahari bilang Panginoon sa lahat.  Naniniwala ka diyan, hindi ba?  Lahat ng
kapangyarihan, lahat ng kapamahalaan, ay Kanya.    

Kung gayon ay magalak ka.  Alang-alang kay Cristo, ililigtas ka ng Dios mula sa katawang ito ng
kamatayan.  Napakasakit, napakatindi ng pakikipaglaban, ililigtas Niya ang iyong kaluluwa sa muling
pagkabuhay, pati ang iyong katawan.  At pagkatapos itong kamatayan na ating nilalabanan ay maaalis na
magpakailan man.  Mabubuhay tayo magpasawalang hanggan sa presensya ng Dios, na sa Kanya ang
kaluwalhatian ngayon at magpakailanman.  Amen.

________________________________________________

Ama, salamat po sa Iyo dahil sa tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan na sa amin kay Jesu Cristong
Panginoon namin.  Tulungan Mo kami upang kami ay lumakad sa pananampalataya at kilalanin na ang
Dios ang aming tagumpay kahit sa kamatayan.  Amen.


