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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Apocalipsis 1:17-18

"Ako ang Siyang Nabubuhay”

ni Rev. Carl Haak 

Ang ating Panginoong Jesu Cristo ay namatay.  Walang tanong tungkol diyan.  Mababasa natin, “Yamang
minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan, sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan”
(Juan 13:1).  Mababasa natin, “Subalit pinatutunayan ng Dios ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong
tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay para sa atin” (Roma 5:8).  Siya ay ipinako, namatay,
at inilibing.   

Bilang patay na tao, ibinaba Siya sa krus at binuhat ng mga banayad na kamay at inihimlay sa libingan
ni Jose.  Mapagmahal Siyang ibinalot ng dalawang alagad sa mga tela na may pabango, at may nakabalot
sa Kanyang mukha.  At pagkatapos ay iginulong nila ang malaking bato sa bukana ng libingan.   Ang mga
panga ng kamatayan ay nagsara sa Kanya, kung saan ay hindi natin maililigtas ang ating sarili.  

Si Jesu Cristo ay namatay.

Ang ating Panginoong Jesu Cristo ay nabuhay.  Sa ikatlong araw Siya ay nabuhay mula sa mga patay.
Walang maaaring itanong tungkol diyan.  Ang Kasulatan ay malinaw:  I Corinto 15:20, “Subalit ngayon,
si Cristo ay binuhay 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.”  Ang Kanyang kaluluwa ay bumalik
sa Kanyang katawan.  At ang katawan na nakahimlay sa libingan ay muling nabuhay.  Hindi, hindi muling
nabuhay.  Kundi ang Kanyang katawan ay nabago tungo sa buhay, tungo sa walang kasiraang buhay,
tungo sa maluwalhating buhay.

At nakita nila ang libingang walang laman.  Hindi dahil ninakaw ng mga alagad ang Kanyang katawan.
Hindi dahil lumabas Siya sa libingan sa paraang ipinasok nila Siya sa libingan.  Kundi Siya ay nabuhay.
Dumaan Siya sa libingan.  Ang katawan Niya ngayon ay nagtagumpay laban sa kamatayan.  Ang mga
telang panglibing ay nakabalot sa Kanyang katawan.  Dumaan Siya sa mga telang panglibing.  Sa katawan
ay nabuhay Siya tungo sa buhay na walang hanggan at walang kamatayan.  At doon sa maluwalhating
katawan ang ating Panginoong Jesu Cristo, pagkatapos ng apatnapung araw, ay umakyat sa langit, kung
saan Siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng Ama namumuno sa lahat ng mga bagay para sa kapakanan ng
iglesia.  At sa katawang iyon, doon sa maluwalhati, nabuhay na katawan, si Jesus ay muling babalik, at
kasama Niya tayo ay mabubuhay magpakailanman.

Si Jesu Cristo ay nabuhay mula sa mga patay!  Iyan ang ebanghelyo ngayon.  Iyan ang maluwalhating
ebanghelyo.  Ang Cristianismo ay hindi biro.  Ang ebanghelyo ay hindi huwad.  Ang ebanghelyo ay ang
katotohanan, ang tanging katotohanan, ang katotohanan ng buhay na walang hanggan.

Ito ay nangangahulugang lahat ng sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay nakabilang kay
Jesu Cristo ay may tagumpay.  Mababasa natin:  “Subalit salamat sa Dios, na nagbibigay sa atin ng
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pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo” (I Cor. 15:57).  Ang kamatayan ay
napagtagumpayan.  Mayroon tayong bagong buhay.  Mayroon tayong pag-asa.  Hinihintay natin ang
muling pagkabuhay ng katawan.  Mayroon tayong kagalakan sa gitna ng dilim.  Mayroon tayong
kapayapaan sa gitna ng pagdurusa.  Mayroon tayong walang hanggang pag-asa sa gitna ng
kawalang-pag-asa.  

Ang makabilang kay Jesu Cristo, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay buhay.  Ang makabilang kay
Jesu Cristo, sa pamamagitan ng biyaya, ay tagumpay.  Sapagkat tayo ay kabilang sa Kanya na buhay
magpakailanpaman.

Itong masayang araw ng muling pagkabuhay ay nagpapahayag na si Jesu Cristo ay ang manlulupig ng
kamatayan.  Siya mismo ang lumupig sa kamatayan.  At nilupig Niya ang kamatayan para sa atin.
Sapagkat sinasabi Niya sa Juan 14:19, “Sapagkat ako'y nabubuhay ay mabubuhay rin kayo.”  Sa
pamamagitan ng muli Niyang pagkabuhay ay nadaig Niya ang kamatayan.  Narinig mo iyan?  Nadaig ni
Jesu Cristo ang kamatayan at ang libingan.  Hindi Niya dinaya lamang ang kamatayan sa pamamagitan
ng pagtakas sa pagkakahawak nito ng ilan pang taon.  Hindi Siya bumalik mula sa libingan (na sa sarili
nito ay naging halos isang bagay) upang bumalik lamang at haraping muli ang libingan.  Hindi, nilupig Niya
ang kamatayan.  Walang anomang kapangyarihan ang kamatayan kay  Jesu Cristo.  Ni mayroon man itong
kapangyarihan sa sinumang kabilang sa Kanya sa pamamagitan ng mapagbiyayang paghirang ng Dios.
Ang kamatayan ay inalis.  Hindi tayo kayang wasakin ng kamatayan.   Ang kamatayan, kay Jesus ngayon,
ay ang pintuan tungo sa walang hanggang buhay.  

Mababasa natin sa II Timoteo 1:10 ang tungkol kay Jesu Cristo, “Na siyang nag-alis ng kamatayan, at
nagdala sa buhay at sa kawalan ng kamatayan tungo sa liwanag sa pamamagitan ng ebanghelyo.”   Si
Jesu Cristo, sa katawan, ay walang kamatayan.  Wala Siya sa ilalim ng kamatayan.  Pinawalang-saysay
at pinawalang-bisa Niya ang kamatayan.  

Mababasa rin natin sa I Corinto 15:54-56 na “Ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay.  O
kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay?  O kamatayan, nasaan ang iyong tibo?”  Ang kamatayan
ay may pantibo.  Ang kamatayan ay may matinding kamandag upang wasakin ang tao.  Ang tibo na iyon
ay kasalanan – ang paglabag sa banal na kautusan ng Dios.  Ngunit, para sa Kanyang bayan, inalis ni
Jesus ang tibo.  Ngayon ang kamatayan ay wala nang kapangyarihan kay Cristo upang daigin tayo.

Sa kamatayan ang ating mga kaluluwa ay dinadala sa Dios.  Mababasa natin sa Apocalipsis 1:18 ang mga
salitang ito ng nabuhay na Panginoon:  “At ang nabubuhay.  Ako'y namatay, at tingnan mo, ako'y
nabubuhay magpakailanpaman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades.”

Mayroon kang mga susi, marahil sa iyong bulsa, sa iyong bahay, sa iyong sasakyan.  Ang mga susing iyon
ay naglalarawan ng awtoridad upang magbukas at magsara ayon sa iyong kalooban, upang magpapasok
sa iyong bahay sa sino mang naisin mo at magpalabas sa sino mang naisin mo.  Ito ang kapangyarihan
ni Cristo.  Siya ay nabubuhay.  Nasa Kanya ang mga susi ng buhay at kamatayan, ng langit at impierno.
Binubuksan Niya, sa pamamagitan ng Kanyang kahanga-hangang pag-ibig at magiliw na biyaya, at
pinapapasok tayo at pinakakawalan tayo.  At nagpapanatili Siya sa labas ayon sa sarili Niyang katarungan
at pagiging soberano.  Siya ang nagtagumpay laban sa kamatayan.

Inumin natin iyan sa ating mga kaluluwa ngayon.  Tayo na nabubuhay ngayon dito sa katawang may
kamatayan ay kabilang sa Isa na dumaig sa ating kamatayan.  Anak ng Dios, hindi dinaig ni Jesu Cristo
ang ganito at ganoong karamdaman.  Hindi Niya dinaig ang polio, multiple sclerosis, o kanser.  Hindi Niya
isinama ang Kanyang pangalan sa listahan ng mga doktor at mga espesyalista na dapat tandaan.  Hindi
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Siya pumarito upang daigin ang isang aspeto ng kamatayan.  Hindi Siya pumarito upang alisin ang mga
palatandaan ng kamatayan.  Hindi Niya ipinagpaliban lamang ang kamatayan upang magkaroon pa tayo
ng maraming araw sa lupa at maraming bagay na makalupa.  Dinaig ni Jesu Cristo ang kamatayan.  

Ang kamatayan ay pagkahiwalay sa Dios.  Ang kamatayan ay hindi lamang pagkasira ng katawan.  Ito rin
ang pagtatapon ng kaluluwa sa apoy ng kamatayan at impierno dahil sa kasalanan.  Dinaig ito ni Jesus.
Dinaig Niya ito sa pamamagitan ng pagbabayad ng kasalanan sa krus.  At ngayon, nabuhay sa
kaluwalhatian, binago Niya ang kamatayan bilang daan para sa bawat anak ng Dios patungo sa presensya
ng Dios sa walang hanggang kagalakan at kapayapaan.

Maging ang martir na si Esteban, nang siya ay binabato ng masasamang Judio, ay nagsabing, “Tanggapin
mo ang aking espiritu,” kaya ngayon, sa pamamagitan ni Jesu Cristo, ang kamatayan natin ang pagpasok
sa presensya ng Dios.

Hindi mo dapat isipin na nang daigin ni Jesus ang kamatayan ay nawala na ang Kanyang katawan, o
maiwawala Niya ang iyong katawan.  Si Jesu Cristo ay nabuhay sa katawan.  Ngayon ang katawang iyon,
gaya ng binanggit ko kanina, ay hindi bumalik sa dati niyang buhay.  Ito ngayon ay wala nang kamatayan.
Ito ay makalangit.  Kaya nitong mabuhay ng walang hanggan.  Ito ay lagpas sa libingan.  Ito ay
maluwalhati.  Ito ay ganap.  Ito ang katawan na noong gabi ng muling pagkabuhay ay nakalusot sa mga
saradong pintuan at pumunta sa Kanyang mga alagad.  Ito rin ang katawan na kayang kumain ng tinapay
at pulot.  Kaya nitong manatili sa lupa.  Maaari itong makita.  Makakapagsuot ito ng damit.  Subalit ito ay
higit pa.  Ito ay walang hanggang buhay sa katawan – walang karamdaman, walang sakit, walang
pamamaga ng kasu-kasuan, walang kirot, walang kahihiyan, walang kasalanan.  Mas mataas pa kay Adan
sa paraiso, sa kabila ng libingan, ang tagumpay sa kamatayan.  

Subalit ito rin ay atin.  Hindi lamang bumangon ang ating kaluluwa sa Dios sa ating kamatayan dahil sa
muling pagkabuhay ni Jesu Cristo, kundi ang ating katawan din, kapag ang ating Panginoong Jesus ay
nagbalik, ay bubuhayin at gagawing tulad ng Kanyang maluwalhating katawan. 

Mababasa natin sa Filipos 3:21 tungkol kay Jesus, “Na siyang magbabago ng ating hamak na katawan
upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa
kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay.”  Itong hamak na katawan, itong
katawan ngayon na nasa ilalim ng pamumuksa ng kasalanan, itong mahinang katawan, itong katawan
ngayon na may kamatayan sa loob nito – ang katawang ito ay gagawing katulad sa Kanyang katawan.
I Juan 3:2, 3, “Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Dios at hindi pa nahahayag kung magiging
ano tayo.  Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating
makikita bilang siya.  At sinumang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya
naman niyang malinis.”  Dinaig ni Jesu Cristo ang kamatayan para sa bawat anak ng Dios.

Ito ang masayang araw na inaalala natin ngayon – ang muling pagkabuhay ng mahal nating Tagapagligtas
na si Jesus.   At, samakatuwid, dahil Siya ay nagtagumpay sa kamatayan, lahat ng karangalan ay para sa
Kanya lamang.  Purihin ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus; ang mga anghel ay magpatirapa.
Habang pabalik ang mga babae mula sa libingan sa umagang iyon ng muling pagkabuhay lahat ay buhay
sa kanilang puso, yamang nakita ang libingang walang laman, at yamang narinig ang mensahe ng anghel,
sinalubong sila ni Jesus.  Sabi Niya, “Kapayapaan ay sumainyo.”  At paglapit nila sa kanya ay niyakap ang
kanyang mga paa at siya'y sinamba.

Nang si Juan, sa isla ng Patmos, ay nakita Siya sa pangitain, nakita Siya na ang mata ay gaya ng ningas
ng apoy at ang ang Kanyang tinig ay gaya ng ingay ng maraming tubig, at sa Kanyang kanang kamay ay
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may pitong bituin, at ang kanyang mukha ay gaya ng araw na matinding sumisikat, sinabi ni Juan, “Nang
siya'y aking makita, ako'y parang patay na bumagsak sa kanyang paanan. Ngunit ipinatong niya sa akin
ang kanyang kanang kamay, na sinasabi, Huwag kang matakot; ako ang una at ang huli, at ang
nabubuhay.  Ako'y namatay, at tingnan mo, ako'y nabubuhay magpakailanpaman” (Apo. 1:17, 18).

Nang si Jesus, pagkatapos ng pag-akyat, ay nagpakita sa langit sa gitna ng mga banal na nakakita ng
maluluwalhating bagay, at sa Kanyang pagpapakita kasama ng mga anghel na naroroon upang palibutan
ang trono mula pa sa pasimula ng paglikha, kapwa ang mga banal at ang mga anghel ay nayanig at sila
ay sumigaw nang makita nila Siya:  “Sa kanya na nakaupo sa trono at sa Kordero ay ang kapurihan,
karangalan, kaluwalhatian, at kapangyarihan, magpakailanpaman” (Apo. 5:13).

At kapag si Jesus, itong nabuhay na Tagapagligtas, ay muling bumalik dito sa maluwalhating katawan,
napakarami ng kaluwalhatian ng Dios ang makikita sa Kanya na ang matatalino sa sanlibutan at ang
mayayaman sa sanlibutan at ang makapangyarihan sa sanlibutan at lahat ng mapagmataas ay sisigaw sa
mga bundok upang bumagsak sa kanila at takpan sila mula sa mukha Niya na bumalik.  Sapagkat darating
Siya sa araw na iyon upang kamanghaan ng lahat ng mga banal (II Tes. 1:10).  Ang karangalan ay
nararapat kay Jesus.

Tayo ay nabubuhay sa sanlibutang tigmak ng tao.  Ang alingasaw ng pagmamataas ay bumabalot sa lahat.
Maaari tayong masilaw sa mga ilusyon at sa mga kasiyahan at sa kinang ng mga bagay na makalupa.
Ngunit tayo, na nakakakilala sa Kanya, ang mga puso natin ay sumasabog at ang ating kaluluwa ay
lumilipad kapag isinasaalang-alang natin ang ating Panginoong Jesu Cristo, ang mapagtagumpay sa
kamatayan.  Hindi lamang Siya isang kaisipan.  Hindi lamang Siya isang pangalan.  Siya ang nagtagumpay
sa kamatayan.  Siya ang ating Panginoon.  Sa Kanya ang karangalan at kaluwalhatian at pagsamba
magpakainlan kailanman.

Paano natin Siya pararangalan?  Ang isang mahalagang paraan upang parangalan natin ang nabuhay na
Panginoong Jesus ngayon at lagi ay sa pag-iingat sa Araw ng Sabbath, Linggo, ang araw kung saan si
Jesus ay nabuhay mula sa mga patay, ang araw ng pagdiriwang, ang araw kung saan ay nagbibigay tayo
ng karangalan sa nabuhay nating Hari. 

Sa Lumang Tipan, ang ikapitong araw ay ipinagdiriwang bilang Sabbath – ang kaganapan ng paglikha.
Ngayon, sa Bagong Tipan, nagdiriwang tayo sa unang araw ng kaganapan ng gawang kaligtasan sa muling
pagkabuhay ni Jesu Cristo.  Si Jesus ay nagpakita sa Kanyang alagad na si Juan sa isla ng Patmos sa Araw
ng Panginoon (Apo. 1:10).  Ang Sabbath natin, kung gayon, ay Linggo, ang unang araw ng sanlinggo.
Hindi natin iyan ginawa.  Ang Dios ang gumawa niyan.  Binago ng Dios ang Sabbath sa Linggo, ang unang
araw ng sanlinggo.

At pinararangalan natin ang ating Panginoong Jesu Cristo sa pamamagitan ng paggalang at pag-iingat sa
Araw ng Sabbath.  Para sa Cristianong iglesia at sa lahat ng kabilang kay Jesus, itong nabuhay na
Tagapagligtas, ang Linggo ay hindi araw upang matulog, kundi ito ay araw upang ingatan.  Ang Linggo
ay ang araw kung saan tayo ay nagtitipun-tipon upang sumamba sa nabuhay na Panginoong Jesu Cristo
– dalawang beses.  Hindi iyan labis.  Dalawang beses sa Araw ng Panginoon.  Hindi ba maluwalhati si
Jesus?  Bakit hindi dalawang beses?  Bakit hindi ka dadalo sa iglesia ng dalawang beses?  Hindi ba Siya
maluwalhating Tagapagligtas? 

Napakadalas sa Cristianismo ay bumababa ang dumadalo sa panggabing gawain.  O ang Sabbath ay
isinasantabi para sa bakasyon at sa mga dampa at para sa pagka-kamping at wala nang iglesia sa Araw
ng Sabbath.  Mayroong paggawa ng sarili nating kalayawan sa Kanyang araw, lalo na kapag maganda ang
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panahon at mainit.  Kung ganyan ang kalagayan sa inyong iglesia o sa aking iglesia, kung gayon ang
sanlibutan ay may karapatang magsabi, “Ibang klaseng mapagtagumpay si Jesu Cristo!  Ang ibang bagay
ay mas mahalaga kaysa sa inyong Panginoong Jesu Cristo – kaysa sa makasama Siya sa araw ng Kanyang
tagumpay.”  Ang Linggo ay araw ng tagumpay ni Jesus.  Nararapat ito sa Kanya.  Isang araw?  Nararapat
sa Kanya ang bawat araw.  Ngunit lalo na sa isang araw na iyon na makakapagsama-sama tayo upang
sambahin Siya; maaari tayong pumunta sa Kanyang bahay kasama ng Kanyang bayan na nabubuhay sa
Kanya; maaari natin Siyang makasama sa umaga at pagkatapos muli ay sa gabi; maaari nating punuin ang
buong araw ng Kanyang matamis at kahanga-hangang Salita. 

Ang Araw ng Sabbath ay patotoo ng iglesia sa karangalang taglay natin para kay Jesu Cristo, ang
mananagumpay sa kamatayan.  Parangalan Siya sa pamamagitan ng pakikinig sa Kanyang tunay na
ebanghelyo sa araw na iyon.  Parangalan Siya sa pamamagitan ng pag-aanyaya sa iba sa araw na iyon
sa Kanyang tahanan.  At parangalan Siya sa pagbibigay ng buong araw sa Kanya.

Subalit pinararangalan din natin Siya sa pangangaral sa Kanya bilang nabuhay na Panginoong Jesu Cristo.
Ang ebanghelyo, ang Salita ng nabuhay na Panginoon – nais nating maipangaral ang ebanghelyong iyon
sa buong sanlibutan, hanggang sa kadulu-duluhan ng mundo.  Siya ang tanging Tagapagligtas.  Lahat ng
relihiyon sa sanlibutan ay may mga tagapagligtas.  Subalit hindi nila matutulungan ang inyong kaluluwa.
Sila ay walang laman.  Siya ay walang halaga.  Mayroon lamang Nag-iisa na higit sa lahat ng iba pa – si
Jesu Cristo, nabuhay mula sa mga patay.  Siya lamang, na nagmula sa libingan, Siya lamang ang
makapagliligtas sa atin mula sa kasalanan at kamatayan.  Iyan ang ebanghelyo.  

Ang Kanyang Salita, ang Kanyang buhay, makapangyarihan, nagtatagumpay na Salita, ang dapat
ipangaral, sapagkat Siya ang nabuhay na Panginoon.  Sa pamamagitan ng Kanyang Salita Siya ay tatayo
sa harap ng iyong libingan isang araw at sasabihin Niya sa araw ng muling pagkabuhay, “Lumabas ka
diyan sa libingan.”  At ang bunton ng mga abo na tinatawag na iyong katawan ay muling
magsasama-sama bilang iyong katawan.  Ngunit ngayon ang Kanyang Salita ay dapat bigkasin.  Ito ay
dapat bigkasin sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo.

At pagkatapos ay pararangalan natin ang nabuhay nating Tagapagligtas sa pamamagitan ng banal na
buhay ng pagsisisi at pag-ibig at paglilingkod sa Kanya.  Pinalaya Niya ako.  Sinasabi mo ba iyan?  Sinasabi
mo ba na sa kapangyarihan ni Cristo, sa pamamagitan ng biyaya lamang, sa pamamagitan ng Dios
lamang, ako ay pinalaya mula sa kasalanan at kamatayan at ako ay kabilang sa nabuhay na Tagapagligtas
na si Jesu Cristo?  Kung gayon ang katunayan ng kapahayagang iyan ay makikita sa iyong buhay at sa
buhay ng pagsisisi at paglilingkod kay Cristo.  Iyan ay magpapakita ng kapangyarihan ng Panginoong Jesu
Cristo sa iyo.  Pararangalan mo Siya sa pamamagitan ng buhay na may kabanalan.

At magkakaroon tayo ng kaginhawahan – ang kahanga-hangang kaginhawahan ng pagiging kabilang sa
nabuhay na Tagapagligtas na si Jesu Cristo.  Wala nang iba pang kaginhawahan sa buhay at sa
kamatayan.  Tayo ay kabilang sa ating Tagapagligtas, ayon sa kapangyarihan ng Kanyang pag-ibig at
biyaya.  Iyan ay napakabuting pag-isipan sa isang sandali.  Napakabuting tandaan na ang tanging
kaginhawahan sa buhay na ito ay hindi tayo sa ating sarili kundi kabilang tayo sa ating tapat na
Tagapagligtas na si Jesu Cristo sa buhay at sa kamatayan.

Iyan ang kaginhawahan dahil ang katotohanan tungkol sa ating sarili ay makasalanan tayo at sa ating
sarili, tayo ay karapat-dapat lamang sa kapahamakan.  Tayo ay mamamatay.   Tayo ay naglalakbay na
ngayon dito sa pagod na sanlibutan at ito ay patungo sa libingan.  Tayo ay sumasailalim sa pagkakasakit
at sa kalungkutan at sa mga kaguluhan at sa pagmamataas at sa kasalanan at sa kawalang-kabuluhan.
Tayo ay nasa nahulog na sanlibutan bilang mga nahulog na makasalanan.  Subalit ngayon ay dumating
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ang ebanghelyo ng nabuhay na Panginoong Jesu Cristo.  Ah, ang mensahe na Siya ay nabubuhay ngayon
at kailanman.  Ito ay tubig sa ating disyerto.  Ito ay lilong mula sa bawat init.  Ito ang mabuting salita.
Ang mabuting salita sa atin ngayon ay ang salita ni Jesus:  “Ako ay nabubuhay magpakailanman.”  

Kaya mayroon tayong kaginhawahan.  Dahil Siya ay nabubuhay mayroon tayong katiyakan ng
kapatawaran ng ating mga kasalanan.  Si Jesus, doon sa krus, ay nagtagumpay, natamo ang ganap na
kapatawaran para sa lahat nating kasalanan.  Alam kong ginawa Niya.  Paano ko iyon nalaman?  Dahil
nabuhay Siya mula sa mga patay.  Hindi Siya iniwan ng Ama sa libingan.  Hindi Siya nilamon ng
kamatayan.  Hindi Siya sinira ng kamatayan.  Hindi Siya ginawang alabok ng kamatayan.  Hindi nito kaya.
Bakit?  Dahil ang kasalanan ay pinatawad sa Kanyang kamatayan.  At bilang Ulo ng iglesia, Siya ay
nabuhay bilang patunay na ang ating mga kasalanan ay pinatawad sa paningin ng Dios.

Subalit mayroon pa.  Ang kaginhawahan ngayon sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan tayo rin
naman ay binuhay sa isang bago at banal na buhay.  Ang Kanyang muling pagkabuhay ay ang
kapangyarihan ng buhay na iyon ni Cristo na nasa akin ngayon.  Ang kapangyarihan ni Jesu Cristo ay
nakikita hindi lamang sa kamatayan kapag tayo ay dinala sa mga anghel at sa presensya ng Dios.  Ni ang
kapangyarihan ni Jesu Cristo ay nakikita lamang kapag Siya’y bumalik sa ikalawang pagkakataon upang
buhayin ang ating mga katawan mula sa mga patay.  Kundi ang kapangyarihan ni Jesu Cristo ay nakikita
na ngayon.  Ito ay nakikita na ginagawa Niya tayong bago.  Ito ang kapangyarihan ng espiritual na muling
kapanganakan, ang kapangyarihan ni Cristo sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu na nagbabago sa akin
at si Cristo na sumasaakin ayon sa makapangyarihang biyaya.

At sa gayon ang kaginhawahan ay ang pangako ng muling pagkabuhay ng ating mga katawan.
Nakatitiyak tayo diyan.  Dinadala natin ang katawan ng ating mga mahal sa buhay sa libingan.  At isang
araw ang iyong katawan, malibang dumating muna si Jesus, ay dadalhin sa libingan.  Sa ngayon, ikaw ay
mamamatay.  Subalit Siya na nabuhay, na ngayon ay nabubuhay sa atin, ay muling darating at bubuhayin
ang ating katawang mortal.  Hindi Niya ito iiwan.  Isang araw ang iyong katawan, sa libingan, ay maririnig
Siya.  Maririnig nitong sabihin Niya, “Lazaro, lumabas ka.”  At ikaw at ang iyong katawan ay mabubuhay,
at ikaw ay pupunta sa iyong Ama sa makalangit na kaluguran.

Nalalaman ko iyan.  Nalalaman ko iyan dahil ngayon Siya ang mapagtagumpay sa kamatayan.  Siya ang
Isa na nagwasak sa kasalanan.  Siya ang Isa na tumanggap sa atin sa kamatayan patungo sa presensya
ng Ama.  Si Jesu Cristo ang Isa na buhay magpakailanman.  At lahat ng, sa kahanga-hangang biyaya at
pag-ibig ng Dios, ay kabilang sa Kanya ay hindi kailanman mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay
na walang hanggan.  Purihin ang Dios!

________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong mahalaga at banal sa Salita ngayon.  Dalangin namin na ito ay maselyuhan sa
aming mga puso.  Lahat ng kaluwalhatian at karangalan at papuri nawa ay Sumaiyo dahil sa dakilang gawa
na Iyong ginawa sa pamamagitan ng Iyong Anak na si Jesu Cristo.  Amen.


