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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Juan 11:25-26

"Ako ang Muling Pagkabuhay at ang Buhay”

ni Rev. Carl Haak

Sa Juan 11:25, 26 sinabi ni Jesus ang ilan sa mga pinakamagagandang salita na sinalita.  Sinabi ni Jesus
sa kanya (iyon ay, kay Marta), “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? “  

Sinusundan natin ang mga “AKO” ni Jesus, mga kasabihan kung saan ay kinikilala Niya kung sino Siya at
ano ang ginawa Niya para sa atin.  Dumating tayo sa ikalima sa mga matatagpuan sa Ebanghelyo Ayon
kay Juan, ang mga salita ni Jesus na, “Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay.”

Tunay na ang mga salitang ito ng ating Panginoon ay napakaganda upang maipaliwanag ng tao.  Para sa
akin tila masisira lamang sila ng anumang paghahayag ko.  Kung nakaramdam man ako ng kakulangan,
ito ay tiyak na ngayon!  Hindi ba mas mabuting manatili na lang silang nakatayong gayon, tulad ng
pagtayo nila sa buong panahon at mananatiling nakatayo, sanlibutang walang wakas?

Si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay!  Narinig mo ba iyan?  Narinig mo ba iyan, ikaw na
nagdadalamhati sa pagkamatay ng isang mahal sa buhay, asawa, ama, kapatid na lalaki, kapatid na
babae, binata sa Panginoong Jesu Cristo:  “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.”  Naririnig mo ba ang mga salitang iyon?

Naririnig mo ba ang mga salitang iyon ng personal, bilang isang anak ng Dios sa gitna ng sanlibutang ito
ng kasalanan at kamatayan, habang ikaw ay nakikipaglaban sa iyong kasalanan at nagsasabing, “Kailan
ba iyan matatapos?  Lagi itong nasa akin.”  Lumalago ka sa Panginoon at lumalago ka sa pagkaalam sa
kasalanan, sa sarili mong kasalanan.  Matatapos ba ito?

Narinig mo ba ang Kanyang mga salita?  Marahil ikaw ay dumadaan sa kanser.  Marahil nakatayo ka sa
mismong pintuan ng kamatayan, ang madilim, kasindak-sindak na pintuan ng kamatayan, ang kaaway,
ang huling kaaway, ang nakakatakot na kaaway.

Naririnig mo ba ang sinasabi ni Jesus?  “Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay.  Ang sumasampalataya
sa akin, bagama't siya'y mamatay, ay mabubuhay.”  Ninanasa mo ba, kailangan mo ba, ng kaginhawahan?
Naghahanap ka ba ng panloob na kapayapaan?  Naghahanap ka ba ng kalakasan at katiyakan?  Kung
gayon, sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, kailangan mong makilala si Jesus.  Kailangan mo
Siyang makilala nang personal, sa biyaya.  Hindi mo Siya dapat makilala nang malabo at di-tiyak.  Kundi
dapat mo Siyang makilala nang personal, sa buo Niyang kasapatan sa sarili at lahat Niyang
kamangha-manghang katotohanan na kasiya-siya.  Sapagkat si Jesus ang muling pagkabuhay at ang
buhay, at lahat ng kabilang sa Kanya at sa pananampalataya ay sumasampalataya sa Kanya ay hindi
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kailanman, hindi maaaring, mamatay.  Naniniwala ka ba dito?

Si Jesus ay nakatayo sa harapan ni Marta.  Sabi Niya, “Pinaniniwalaan mo ba ito?”  Hayaan ninyong ibigay
ko ang sagot ng isa pang tao:  “Nananampalataya ako;  tulungan mo ang kawalan ko ng
pananampalataya!”

Ang mga salita dito ni Jesus, ay kagila-gilalas.  Gaya ng sinabi ko, ang mga ito noong una ay sinabi kay
Marta, na kapatid na babae ni Lazarong namatay.  Si Jesus ay dumating upang buhayin siya mula sa mga
patay.  Si Marta ay lumabas sa lahat niyang kawalang pag-asa nang marinig niyang parating si Jesus.
Nang salubungin niya Siya at nakipag-usap sa Kanya, sinabi ni Jesus ang mga salitang ito sa kanyang
tainga:  “Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay.”

Kapag binasa mo ang Juan 11, makikita mo na ang lahat nang ito ay inayos ng Panginoong Jesu Cristo
sa magiliw Niyang pangangalaga – inayos Niya ang buong tagpong ito nang gayon, sapagkat ito ay kung
sino Siya.  Kailangan na Niyang ihayag ngayon ang Kanyang sarili sa atin sa kung sino Siya.  Nang sabihin
ni Jesus sa Juan 6, “Ako ang Tinapay ng Buhay,” sinabi Niya iyon sa tamang sandali.  Sinabi Niya iyon
nang sinisikap ng mga tao na punuin ang kanilang kaaba-abang buhay ng tinapay nitong kasalukuyang
sanlibutan, tinapay na hindi makakabusog.  Sabi Niya, “Ako ang Tinapay ng Buhay, ako lamang ang
makapagbibigay-kasiyahan sa kaluluwa.”  Nang sabihin ni Jesus, “Ako ang Ilaw ng sanlibutan,” sinabi Niya
iyon nang ang mga tao ay nagsisindi ng mga kandila, iniisip na makakagawa ng liwanag ang kanilang mga
kandila sa kadiliman.  Nang sabihin ni Jesus, “Ako ang Mabuting Pastol,” sinabi Niya iyon sa konteksto ng
huwad na mga pastol, na nais iligaw ang bayan ng Dios sa sarili nilang mga daan.  Sinabi Niya iyon sa
tamang panahon:  “Ako ang Mabuting Pastol.  Ibinibigay Ko ang Aking buhay para sa mga tupa.” 

Ngayon ay oras na upang ihayag ni Jesus itong kahanga-hangang katotohanan tungkol sa Kanyang sarili.
Ngunit dapat Niya itong gawin sa tamang panahon.  At ginawa Niya.  Sapagkat inihayag nga Niya ang
Kanyang sarili bilang muling pagkabuhay at ang buhay habang nakatayo Siya sa harap ng kasindak-sindak
na katunayan ng kamatayan, ang kasindak-sindak na katunayan ng kamatayan ng isa sa mga iniibig Niya
– si Lazaro.

Gaya ng sinasabi ko, inayos ng ating Panginoon, ang sandaling ito.  Inaayos Niya ang buhay ng Kanyang
mga anak upang ihanda sila mismo na marinig ang salita na kailangan nilang marinig tungkol sa Kanya.
Ang ating Panginoon, matatandaan mo sa Juan 11, ay sadyang hinintay na mamatay si Lazaro bago Siya
dumating.  Sinabi Niya sa Kanyang mga algad na ang karamdamang ito ni Lazaro ay hindi tungo sa
kamatayan, kundi para sa ikaluluwalhati ng Dios (t. 4).  Hindi Niya sinasabi sa kanila na hindi mamamatay
si Lazaro.  Kundi sinasabi Niya na ang layunin ng kamatayan ni Lazaro ay ihahayag nito, sa pamamagitan
ni Jesus, ang kaluwalhatian ng Dios sa Kanyang Anak.

Kailangan nating maunawaan iyan, na inayos ito ng ating Panginoon upang maihayag Niya sa atin kung
sino Siya.  Nang dumating nga ang Panginoon, si Marta ang tumakbo upang salubungin Siya.  At sa mga
salitang sumasabog sa emosyon, mula sa isang pusong-wasak, sabi niya, “Panginoon, kung narito ka sana
hindi sana namatay ang kapatid ko.”  Pagkatapos ay nagpakita siya nang kaunting pag-asa.  Nagpatuloy
siya sa pagsasabing (t. 22), “Subalit kahit ngayon ay nalalaman ko, na anumang hingin mo sa Dios ay
ibibigay sa iyo ng Dios.”  

Ang Panginoon ay sumagot sa mga salitang iyon sa mga sumusunod na paraan (t. 23):  “Sinabi sa kanya
ni Jesus, Muling mabubuhay ang iyong kapatid.”  

Pagkatapos ay sumagot si Marta doon (t. 24):  “Alam kong siya'y muling mabubuhay sa muling
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pagkabuhay sa huling araw.”  Naunawaan ni Marta na nais sabihin ni Jesus na may darating na muling
pagkabuhay ng mga patay sa wakas ng sanlibutan.  Ang katotohanan ay inihayag kay Marta at sa lahat
ng mga banal sa Lumang Tipan.  Sa Job 19 at sa Awit 17 – mula doon at sa iba pang mga sitas ginawang
napakalinaw ng Panginoon na magkakaroon ng muling pagkabuhay ng katawan sa huling araw; na sa
ating laman, bagama’t ito ay mabubulok at sisirain ng mga uod, gayunman sa ating laman ay makikita
natin ang Dios.  Oo, alam nila na magkakaroon ng muling pagkabuhay ng katawan sa huling araw, sa
wakas ng sanlibutan.  

Ngunit sinabi ni Jesus kay Marta, “Hindi, Marta, hindi, hindi.  Hindi lamang iyan ang nasa isip Ko nang
sabihin Kong muling mabubuhay ang iyong kapatid.  Hindi ako nagsasalita lamang tungkol sa pagpapala
sa hinaharap.  Ako ay pumarito upang ihayag sa iyo ang isang bagay na totoo ngayon din, isang bagay
na totoo tungkol sa Akin at totoo tungkol sa lahat nang kabilang sa Akin.  Ako ang muling pagkabuhay at
ang buhay.  Marta, hindi una ang iyong kaginhawahan, ni higit sa lahat, sa hinaharap na pag-asa ng
muling pagkabuhay ng katawan.  Kundi ang iyong kaginhawahan ngayon din ay Ako!  Kailangan mong
malaman na Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay.” 

Ibig Niyang idirekta ang ating pananampalataya sa Kanya at kung ano Siya para sa atin.  Higit pa riyan
ang ibig Niyang sabihin na kaya Niya tayong bigyan ng buhay at muling pagkabuhay.  Kaya Niya at
ginagawa iyan.  Higit pa ang ibig Niyang sabihin kaysa, “Ako ay pumarito upang matamo ang buhay at
muling pagkabuhay para sa iyo.”  Ginawa nga Niya iyon.  Ngunit sinasabi Niya, “Ako ang muling
pagkabuhay at ang buhay.  Ako na nakatayo sa harapan mo, Marta – iyan ay kung sino Ako.  At dahil iyan
Ako, lahat ng kabilang sa Akin kailanman ay hindi mamamatay.  Lahat ng kabilang sa Akin, na nasa Akin,
ay muling binuhay, at ngayon ay mapagtagumpay sa kamatayan.”

Si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay.  Sa Kanya ang tagumpay sa kamatayan, at sa Kanya, sa
ating Tagapagligtas na si Jesus, ay ang buhay na walang hanggan.  Ang buhay na Kanyang sinasabi ay
pakikisama sa Dios – sapagkat iyan ang buhay.  Ang buhay ay hindi, una sa lahat, biological na buhay dito
sa lupa.  Kundi ang buhay ay may kinalaman sa relasyon ng isang tao sa Dios.  Kung ang isa ay hindi
tumatayo, ayon sa Kasulatan, sa mapagmahal na relasyon sa Dios, siya ay patay!  Gaano pa man karaming
biological na buhay mayroon siya.  At sa kamatayan ay papasok siya sa mundo ng mga patay, iyon ay,
sa impierno, kung saan ay naroon ang pagtangis at pangngangalit ng mga ngipin.

Hindi, ang buhay ay ang pagka-malapit ng pag-ibig sa Dios.  Sasabihin ni Jesus sa Juan 17:3, “At ito ang
buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay.”   Ang Dios ang buhay.  Ang
Dios ay may buhay sa Kanyang sarili bilang Dios na Trinidad.  Tinatamasa Niya ang malugod, banal,
kahanga-hanga, tiwasay na buhay sa Kanyang sarili bilang Ama, Anak, at Espiritu Santo.  Ayon sa
Deuteronomio 32:40 sinasabi Niya, “Sapagkat aking itinataas ang aking kamay sa langit, at sumusumpa,
Buhay ako magpakailanman.”  Ang Dios ang buhay.  At ang buhay para sa atin ay ang makilala ang Dios,
ang makabilang sa Dios, at ang makasama ang Dios sa pananampalataya. 

Sinasabi ni Jesus, “Ako ang buhay at Ako ang muling pagkabuhay, iyon ay, Ako ang Isang nagwasak sa
kamatayan.  Ako ang Isang nagwasak sa lahat nang hahadlang sa pagitan mo at ng buhay sa Dios.
Kasalanan at sala – winasak Ko ito sa Aking krus.  Ako ay matagumpay.  Kaya Kong muling ibangon ang
mga makasalanang patay tungo sa buhay na presensya sa Dios.”

Ano ang sinasabi ni Jesus kay Marta?  Ano ang sinasabi Niya sa iyo at sa akin?  Ito ang sinasabi Niya:
“Tumingin ka sa Akin.  Ikaw na nasa gitna ng kamatayan; ikaw na wasak dahil sa pighati at pagkasira at
kalungkutan at kawalang pag-asa; ikaw na alam ang iyong kasalanan – Ako ang muling pagkabuhay at
ang buhay.  Sa Aking sarili, sa batayan ng Aking krus at ng Aking nagliligtas na gawa sa Kalbaryo, Ako ang
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buhay sa Dios.  At sa Aking sarili Ako ang tagumpay laban sa kamatayan.  Winasak Ko ang kamatayan
para sa Aking mga anak.  Binura Ko ang kasalanan na siyang kapangyarihan ng kamatayan.  Ngayon Ako,
bilang Ulo ng iglesia; Ako, bilang Ulo ng mga hinirang – Ako ang Isa na nagbibigay sa lahat ng kabilang
sa Akin ng tagumpay laban sa kamatayan at dadalhin sila sa buhay na walang hanggan kasama ng Dios,
upang makilala ang Dios at makabilang sa Dios at upang mabuhay kasama ng Dios magpakailanman.  Ako
ang Isa na kinaroroonan nang lahat ng ito.  At Ako ang Isa na makakayang magbigay nito sa pamamagitan
ng biyaya sa iyo.” 

Sapagkat iyan ang maluwalhating kahihinatnan.  “Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay” – taglay ba
Niya ito para sa Kanyang sarili lamang?  Hindi.  “Ang sumasampalataya sa akin, bagama't siya'y mamatay,
ay mabubuhay.”  Sa madaling salita, ito’y Siya para sa atin!  Sa pagiging kabilang sa Kanya, tayo ay
binigyan ng buhay na hindi kailanman mamamatay.  “Ang sumasampalataya sa akin, bagama't siya'y
mamatay, ay mabubuhay.  At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay
magpakailanman.”  Sinasabi Niya na ang mananampalataya ay walang kamatayan.  Sinasabi Niya na sa
pamamagitan ng biyaya, kapag tayo ay nakabilang kay Jesu Cristo, tayo ay mabubuhay magpakailanman.
Na kay Jesu Cristo, sa pamamagitan ng pananampalataya, taglay natin ang buhay na higit sa kamatayan,
na siyang walang hanggan.

Iyan ang kahulugan nang makabilang kay Jesu Cristo.  Ang makabilang kay Jesu Cristo ay hindi
pangkaraniwang bagay.  Hindi ito pasya na iyong ginawa.  Ito ang kapangyarihan, ito ang malakas na
kapangyarihan ng buhay na biyaya ng Dios, upang ilipat ka mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang
hanggan, upang ilabas ka mula sa daigdig ng walang hanggang kapahamakan at pagkawasak at dalhin
ka sa daigdig ng walang hanggang kaluguran at kaluwalhatian.

 “Ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin, bagama't siya'y mamatay, ay mabubuhay.”
Inilalarawan ng Panginoon ang mananampalataya, una sa lahat, sa sandali ng kanyang kamatayan.
Sinasabi Niya na, kaisa sa Kanya, ang muling pagkabuhay at ang buhay, sa sandali ng kamatayan ay
mabubuhay.  “Ang sumasampalataya sa akin, bagama't siya'y mamatay, ay mabubuhay.”  Pinaniniwalaan
mo ba iyan?  Nauunawaan mo ba iyan?  Mabubuhay tayo kasama ng Dios sa kaluwalhatian.  Ang ating
mga katawan ay bubuhayin sa huling araw, at ang mga katawang iyon ay gagawing tulad sa
maluwalhating katawan ni Cristo.  Ito ang ating pag-asa.  Ito ang katotohanan.  Kay Jesu Cristo, ang
muling pagkabuhay at ang buhay, ang kamatayan ay binago sa pasukan, sa pintuan, na papasok sa buhay
na walang hanggan upang makasama ni Jesus sa langit.  Nakikita natin iyan sa pamamagitan ng
pananampalataya.  Tumingin kay Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya.  Ah, ang pisikal na
kamatayan ay kasindak-sindak sa kanyang sarili!  Nakikita natin itong gumagawa, marahil, sa
pamamagitan ng sakit at kanser at kalungkutan, sa ating pinakamamahal sa buhay.  At wala tayong
magagawa.  Marahil ay nakikita natin itong biglang dumarating sa isang atake sa puso.  At, muli, wala
tayong magagawa.  Ang kamatayang iyon ay naghihiwalay, nag-aalis mula sa buhay na ito, winawasak
ang ating mahal sa buhay, ibinababa tayo sa mga alon ng pighati.

Oo, nagdadalamhati tayo sa harap ng kamatayan.  Gayon din si Jesus.  Sa Juan 11:35 mababasa natin:
“Umiyak si Jesus.”  Ngunit sa harap niyan, sinabi ni Jesus, “Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay:
Ang sumasampalataya sa akin, bagama't siya'y mamatay, ay mabubuhay” – ngayon din Siya ay
mabubuhay kasama ng Ama.  At ang katawan din, ay mabubuhay at muling ibabangon mula sa mga
patay.  Ito ay mangyayari.  Mananampalataya, ikaw ay magigising sa kaluwalhatian sa sandali ng
kamatayan.  Makikita mo Siya.  At iyon ang magiging pinakasimple, pinakamalalim, pinakamaluwalhating
sandali na maaaring isipin.  Ikaw ay tatayo sa harap Niya at ikaw ay masisiyahan.  Ikaw ay mapupuspos
ng Kanyang kaluwalhatian at ikaw ay mapapahinga at mapapayapa.
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Pagkatapos, sa dakilang araw na iyon, yaong araw ng lahat ng mga araw kapag si Jesu Cristo ay bumalik,
ang mga katawan din natin, ay aalisin mula sa libingan – ang katawan na dahil sa katandaan ay
nangulubot at dahan-dahang nawalan ng lakas; o ang katawan na sinaid ng kanser; o ang katawan ng
isang binata na nasira dahil sa pagbagsak – tayo ay ibabangon at tayo ay magiging katulad ni Jesus.

Ngunit may sinasabi pa si Jesus.  Hindi lamang Niya sinasabi na sa kamatayan tayo ay papasok sa langit
at magkakaroon ng pag-asa ng muling pagkabuhay ng ating katawan sa huling araw.  Ang sinasabi ni
Jesus ay ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa Kanya ay hindi mamamatay magpakailanman.
Sinasabi Niya na ang mga nabubuhay ngayon sa Kanya ay may buhay na di-mawawala.  Sinasabi Niya na
kapag sa pananampalataya, sa pamamagitan ng biyaya, tayo ay na kay Jesu Cristo at Siya ang ating tapat
na Tagapagligtas, hindi tayo maaaring mamatay.    

Ngunit sinasabi ni Jesus, “Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay:  ang sumasampalataya sa Akin ay
hindi mamamatay magpakailanman.  Binuhay Kita.  Dinala Kita mula sa daigdig ng espiritual na
kamatayan, walang hanggang kamatayan.  At dinala Kita mula sa sala at sa pagkabihag ng iyong
kasalanan.  At ginawa Kitang buhay sa Akin.”  Iyan ang Kanyang gawa.

Hindi natin binuhay ang ating sarili kay Jesus.  Kaya bang buhayin ng isang taong patay ang kanyang
sarili?  Loloobin ba ng isang patay na tao na mabuhay?  Hindi!  Tingnan mo si Lazaro.  Tumayo ba si Jesus
sa libingan ni Lazaro at sinabing, “Lazaro, nahahanda Ako kung handa ka.  Ipaalam mo lang sa Akin.
Kuskusin mo ang loob ng bato.  Gumawa ka ng kahit ano – kahit kaunting palatandaan.  At bibigyan Kita
ng biyayang itinutulot, nananangan muna sa kalooban mo na piliin Ako.  Pagkatapos ay lalabas ka sa
libingan.”  Iyan ba ang sinabi ni Jesus?  Hindi syempre!  Si Lazaro ay patay. 

Tandaan mo iyan!  Ang iyong kaligtasan ay lubos na sa biyaya ng Dios.  Ang kaligtasan ay kapag si Jesus,
ang muling pagkabuhay at ang buhay, ay nagsalita, na walang sinumang tao ang makakapagsalita, ng
Kanyang buhay na salita sa ating puso.  At hiningahan Niya ang ating patay, makasalanang puso ng buhay
na walang hanggan.  Ang pananampalataya ay kaloob ng buhay na Tagapagligtas.  Pinaniniwalaan mo ba
ito?

Ang ebanghelyo ay namumukod.  Ang ebanghelyo ay antithetical.  Si Jesus ang muling pagkabuhay at ang
buhay hindi para sa lahat.  Para sa mga sumasampalataya sa Kanya, sa biyaya ng Dios, ngunit hindi para
sa lahat, hindi maging sa panahon ni Marta, Maria, at Lazaro.  Mababasa natin, “Kaya't marami sa mga
Judio na sumama kay Maria at nakakita ng ginawa niya” ang hindi sumampalataya.  Sinabi nila, “Itatanggi
namin ang lahat nang nakita namin at lahat ng narinig namin.   Hindi kami naniniwala sa Jesus na ito.”
Marami ang nagpapatuloy sa mga makasalanang paraan, na tinutuya itong ebanghelyo, na kinukutya ito,
na nagsasabing, “Magandang kwento iyan.  Siguro ay pupunta kami at pakikinggang muli ang magandang
kwentong iyan sa ibang pagkakataon.”  Kung magpapatuloy ka sa ganyang kawalang-pananampalataya,
ikaw ay pupuksain ni Jesu Cristo.  Magsisi at talikuran ang iyong kasalanan.

Pinaniniwalaan mo ba ito, sa pamamagitan ng biyaya ng Dios?  Kasi, iyan ay napaka personal, hindi ba?
Hindi sinasabi ni Jesus, “Pinaniniwalaan ba ito ng inyong ministro?  Pinaniniwalaan ba ito ng iyong Tatay,
ng iyong Nanay?  Pinaniniwalaan ba ito ng taong naroon sa kabila?”  Sabi Niya, “Pinaniniwalaan mo ba
ito?”  Kasi, ito ay napaka personal.  Iyan ang gawa ni Jesus – napaka personal.  Ipinagkaloob Niya sa akin
na paniwalaang Ako ay matuwid sa Kanyang gawa.  At sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo at sa
Kanyang biyaya ako ay buhay.  At kay Jesus hindi ako mamamatay, kundi ako ay mabubuhay at magsasabi
ng mga kamanghaan ng Panginoon.  At sa kamatayan ako ay pupunta upang makasama Siya at tumayo
sa Kanyang harapan sa buo Niyang kagandahan, lubos na sa Kanyang biyaya lamang. 
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Ngunit ito ay personal.  Pinaniniwalaan mo ba ito?  Kapag ikaw, bilang anak ng Dios, ay tumayo sa harap
ng kamatayan, hindi ka maaaring manahimik.  Bagaman malaki ang ating dalamhati sa kamatayan ng
isang mahal sa buhay, at bagaman ang takot natin sa sarili nating kamatayan ay maaaring malaki rin,
gayunman ang gawa ng biyaya ng Dios ay humahatol sa ating kaluluwa at nagkakaloob sa atin upang
sabihin, “Oo, Panginoon, sumasampalataya ako na Ikaw ang Cristo, ang Anak ng buhay na Dios.  Oo,
Panginoon, alam Mo na sumasampalataya ako, nalalaman Mo ang lahat ng mga bagay.  Alam mong
sumasampalataya ako, Panginoon, dahil inilagay Mo ang pananampalatayang iyan doon.  Alam ko na
inilagay Mo ang pananampalatayang iyan doon, sapagkat naniniwala ako sa Iyo at niyayakap Kita sa
pamamagitan ng pananampalataya.”

Kaya ang mga kahanga-hangang salita ni Jesus ay nananatiling totoo, at nananatiling totoo sa buong
panahon, sanlibutang walang wakas.  Pakinggan sila at yakapin sila:  “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?”  “Oo, Panginoon, pinaniniwalaan namin!”

________________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong mahalagang Salita.  Isulat Mo ito sa aming mga puso.  Sa pangalan ni Jesus,
Amen.


