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MGA GAWA 7:59 
"KAALIWAN SA KAMATAYAN" 

REV. CARL HAAK 
 
Ang kamatayan ay isang nakakatakot na katotohanan.  Ito ay nakakatakot na katotohanan 
na dumarating din sa mga anak ng Dios, sa iyo at sa akin. 
 
May dalawang bagay na hindi natin dapat makaligtaan bilang mga mananampalataya sa 
pagsasaalang-alang natin sa kamatayan.  Sinabi ni Jesus ang mga ito sa Mateo 22.  Sa 
kapitulong iyon mayroong ilang relihiyosong pinuno, tinatawag na mga Saduceo, na puno 
ng kawalang-paniniwala at pag-aalinlangan at iniisip na nailagay nila ang Panginoong Jesus 
sa mga sungay ng gipit na kalagayan ukol sa kabilang-buhay.  Ipinasok nila sa Kanya ang 
katayuan ng isang babaeng may asawa.  Namatay ang kanyang asawa.  Pagkatapos 
pinakasalan siya ng kapatid nito at namatay.  Ang lalaking ito ay may pitong kapatid na 
lalaki.  Lahat ng pitong ito ay naging asawa siya at silang lahat ay naunang namatay sa 
kanya.  Tinanong ng mga Saduceo si Jesus, “Ngayon, alin sa pitong magkakapatid ang 
magiging asawa niya sa kabilang-buhay?” 
 
Si Jesus ay mahinahon at makapangyarihang sumagot, “Nagkakamali kayo, sapagkat hindi 
ninyo nalalaman ang mga kasulatan, o ang kapangyarihan ng Dios.”  Ang mga Saduceo, na 
itinatanggi ang muling pagkabuhay mula sa mga patay, ay nalilito dahil sila ay walang 
malay sa dalawang bagay:  ang nilalaman ng Kasulatan at ang walang hangganang 
kapangyarihan ng Dios. 
 
Sa liwanag ng dalawang dakilang katotohanang iyon ukol sa kamatayan, nais kong 
magsalita sa inyo sa loob ng ilang sandali ngayon.   
 
Sa pagsasaalang-alang natin sa kamatayan, dapat nating tandaan, una sa lahat, na darating 
tayo sa kamatayan sa pamamagitan ng Kasulatan.  Alam natin ang Kasulatan na Salita ng 
Dios.  Sila ang kinasihan ng Espiritu, walang kamaliang Salita ng Dios. 
 
Kung gayon, mayroon tayong tunay at tiyak na kaaliwan ukol sa kamatayan yamang 
nalalaman natin ang Kasulatan, at dahil nalalaman lamang natin ang Kasulatan.  Kapag 
mayroon lamang tayong lubos na kaalaman sa Kasulatan at kapag pinatototohanan natin 
na ang mga Kasulatang ito ay hindi sa mga tao kundi sa Dios, sa gayon lamang tayo 
mayroong katotohanan ukol sa realidad ng kamatayan at kaligtasan kay Cristo.  
 
Mayroon pa, sa pagsasaalang-alang natin sa kamatayan dapat nating tandaan ang dakilang 
kapangyarihan ng Dios.  Mababasa natin sa Jeremias 32:27, “Narito, ako ang PANGINOON, 
ang Dios ng lahat ng laman; mayroon bang anumang napakahirap para sa akin?”  Kaya ba 
ng Dios na pagkalooban tayo ng kapayapaan sa kamatayan, sa kamatayan ng ating mahal sa 
buhay?  Kaya ba Niyang punan ang kahungkagan sa mga darating na araw kapag namatay 
ang iyong asawa?  Paano kung kunin Niya sa iyo ang isang anak, isang kabataan?  Kaya ka 
ba Niyang pasanin sa pighating iyon?  Magagawa ba Niya iyon?  Oo!  “Mayroon bang 
napakahirap para sa akin?”  Kaya Niyang magbigay ng kapayapaan, kaya Niyang mapagsabi 
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tayo ng, “Masunod Ka nawa, Panginoon.  Ito ay mabuti sa aking kaluluwa.”  Oo, kaya Niyang 
gawin ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip.  
 
Kapag dumating tayo sa paksa ng kamatayan, sa gayon ay itinatanong natin, una sa lahat, 
ang tanong na:  Anong mangyayari sa kamatayan?  Nasaan ang aking mahal sa buhay na 
namatay kay Cristo?  Ang mga namatay kay Cristo, nasaan sila?  Ang sagot ng Biblia:  Sa 
anak ng Dios, ang mapalayo sa katawan ay mapasa tahanan na kasama ng Panginoon (II 
Cor. 5).  O ang mga salita ni apostol Pablo:  “Sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si 
Cristo, at ang mamatay ay pakinabang.”  Kapag namatay ang anak ng Dios, siya ay kasama 
ni Cristo.  Kaya nga ang kamatayan ay pakinabang. 
 
Iyan ay kapansin-pansing pananalita.  Hindi natin halos kayaning isipin ang tungkol sa 
kamatayan ngayon.  Ito ang pagkahiwalay ng ating mahal sa buhay – ng ating asawa, anak 
na lalaki, anak na babae, ng mahal natin, ng ating anak – at ito ay ganap na wakas! Sa sarili 
nito, sapagkat ang kamatayan ay hatol ng Dios sa kasalanan, ang kamatayan ay labis -labis 
sa atin.  Ngunit ngayon, dahil sa krus at sa muling pagkabuhay ni Jesu Cristo, sa lahat ng 
kabilang kay Jesus, ang kamatayan ay naging pintuan na magdadala sa kanila  sa Panginoon, 
sa Isa na bumili sa atin ng sarili Niyang dugo.  Ang katawan ng mahal natin sa buhay ay 
maaaring nasa kabaong at pagkatapos, ay ilalagak sa lupa.  Ngunit ang kaluluwa ng mahal 
natin sa buhay kay Cristo ay wala sa kabaong.  Ang kaluluwang iyon ay hindi lumulutang 
kung saan man sa himpapawid.  Ito ay umuwi na sa piling ng Panginoon.  Nasaan ang 
kaluluwa ng mga namatay sa Panginoong Jesu Cristo?  Ang Kasulatan ay napakalinaw.  Ang 
makasama si Cristo ay higit na mabuti.  Ayan!  Si apostol Pablo ay nagtatambak ng mga 
salita.  Sinabi niya na ito ay higit na mabuti, ito ay lalong higit na mabuti.  Sa sandaling iwan 
ng kaluluwa ng anak ng Dios ang katawan sa kamatayan, sa sandaling iyon at sa lugar na 
iyon na nalalaman ng Dios, kung gayon, sa pamamagitan ng mahirap na pintuan ng 
kamatayan tayo ay pumapasok sa presensya ng ating Dios.  Ang kamatayan sa buo nitong 
kaagaran at sa buo nitong kakilabutan, sa sandaling iyon, kukunin tayo ng Dios upang 
makasama Niya at sasama tayo sa piling ng mga ginawa Niyang sakdal kay Cristo. 
 
Naaalala mo ba sa Biblia ang pagbato sa lalaking tinatawag na Esteban?  Sa Mga Gawa 7, 
matapos mangaral ni Esteban laban sa mga Judio ukol sa kanilang kasamaan at kasalanan 
at sinugod siya at pinagbabato siya, mababasa natin, “Ngunit siya, palibhasa'y puspos ng 
Espiritu Santo, ay tumitig sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Dios, at si Jesus na 
nakatayo sa kanan ng Dios.  Sinabi niya, Tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang mga langit 
at ang Anak ng Tao na nakatindig sa kanan ng Dios” (tt. 55, 56).  Ang katawan ni Esteban ay 
binubugbog ng mga bato.  Di magtatagal ay madudurog ang buhay na nasa kanya.  Subalit 
gayunman nakita niyang nakabukas ang langit.  Sinasabi sa atin ng ating mga Biblia na ang 
umakyat na Panginoon ay nakaupo sa kanan ng Dios.  Subalit nakita Siya ni Esteban na 
nakatayo.  Naniniwala ako na iyon ay nangangahulugang, ang Panginoon ay nananabik na 
tanggapin ang lumilisang espiritu ng Kanyang mga anak kaya Siya ay tumayo at sinabing, 
“Esteban, umuwi ka na.  Naghihintay Akong tanggapin ka.”  Hindi ka ba tumatayo upang 
salubungin ang isang mahal sa buhay sa pagpasok niya sa silid? 
 
Nasaan ang anak ng Dios na namamatay?  Siya ay nasa piling ng Panginoon, kay Cristo.  
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Ngunit itatanong mo, “Paano magkakaganoon?”  Sasagot ako sa pamamagitan ng isang 
salita, hindi, hindi isang salita, kundi isang tao:  si Cristo.  “Sapagkat sa ganang akin ang 
mabuhay ay si Cristo.”  Itinuturo ng Biblia na iyan ay nangangahulugan na ang nabuhay na 
Panginoong Jesu Cristo, sa biyaya lamang, ay pumapasok sa mga puso ng Kanyang bayan 
kung kaya’t tayo ngayon ay maaaring mabuhay kasama Niya.  Ang kamatayan, nakita mo, 
ang pisikal na kamatayan, ay wala naman talagang anumang binabago sa anak ng Dios.  Ang 
kamatayan ay nagtitiyak.  Ang kamatayan, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Dios, ay 
ginagawang sakdal ang kung anong mayroon tayo kay Cristo.  Ang kamatayan ay hindi ang 
dakilang pagbabago sa anak ng Dios.  Ang maipanganak na muli, sa biyaya, ay ang dakilang 
pagbabago.  Ang pagkalooban ng buhay na pananampalataya, ang buhayin mula sa pagiging 
patay na makasalanan, ang mabuhay kay Cristo – iyan ang dakilang pagbabago.  At iyan ang 
pagbabagong nagpapamangha sa mga anghel sa langit.    
 
Tayo, sa gayon, ay makakasama ng Panginoon sa kamatayan hindi dahil lahat ng tao ay 
makakasama ni Cristo kapag sila ay namatay, hindi dahil lahat ng tao sa kalikasan ay mga 
anak ng Dios at pumupunta sa langit kapag sila ay namatay.  Hindi iyan ang katotohanan.  
Hindi tayo pumupunta kay Cristo sa kamatayan, at hindi tayo naligtas tungo sa walang 
hanggang kaluwalhatian, dahil sa anumang gawa na magagawa natin, sa ating sarili, upang 
matamo o makamit ang langit.  Hindi tayo pupunta doon dahil mabuti tayong asawa o 
mabuti tayong tao o namuhay tayo sa paraang nakuha natin ang paggalang ng ating mga 
kapantay.  Hindi, sinasabi sa atin ng Salita ng Dios:  Ang lahat ay nagkasala nga at hindi 
nakaabot sa kaluwalhatian ng Dios. 
 
Paano tayo papasok sa langit?  Cristo.  Dahil sa gawa ni Jesu Cristo.  Dahil sa pakikipag-isa 
sa Kanya sa isang tunay na pananampalatayang kaloob ng Dios.  Dahil sa krus ni Cristo.  
Doon ang Anak ng Dios sa katunayan ay nakatayo sa lugar ng Kanyang mga anak, sa aking 
lugar, at sa lugar ng lahat ng ibinigay ng Ama.  Doon ay pinabayaan Siya ng Ama upang 
hindi tayo kailanman pabayaan Niya.  Ang mabuhay kay Cristo ay ang mabuhay sa 
pananampalataya kay Jesu Cristo.  Ito ay ang mabuhay ng buo nating buhay sa pagtitiwala 
at pagsunod at pagmamahal kay Jesu Cristo.  Ito ay ang makipag-isa kay Cristo sa biyaya.  
Kaya, sa kamatayan, lahat ng iyan ay ginawang sakdal at dinadala tayo ng harapan upang 
makasama ang ating Tagapagligtas.   
 
Isa pang tanong na mayroon tayo sa kamatayan ay bakit?  Bakit kinukuha ng Dios mula sa 
atin ang ating mahal sa buhay, lalo na kung ang mahal sa buhay na iyon ay maaaring 
napakahalaga, sa palagay natin, para sa atin?  At maaari nating itanong ang isa pang panig 
ng tanong:  Bakit ang Dios, tanong natin, ay nagtatagal kapag ang anak ng Dios ay nagiging 
napakahina na at nalilito at uugud-ugod sa katandaan?  Gayunpaman nagpapatuloy sila, 
siguro sa loob ng maraming taon, sa isang bahay-alagaan.  Bakit?  Bakit dumarating ang 
Dios sa kamatayan? 
 
Maaari nating sabihin iyan ngayon.  Siguro ay mayroon kang kanser at ang kanser na iyan 
ay malala na.  At ikaw ay maraming inaasahan.  Siguro ay may inaasahan ka sa loob ng 
maraming taon ng paglilingkod sa kaharian ni Cristo, at may mga kinatatakutan ka para sa 
iyong pamilya.  Tila baga ikaw ay mamamatay.  Sabi mo, “Hindi ba ako maaaring iligtas ng 
Panginoon?”  Hindi natin gustong itanong ang tanong na iyan nang walang paggalang, na 
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tila baga ang Dios ay may pananagutan sa atin na magbigay-sulit sa Kanyang pamamaraan, 
kundi ng may paggalang, may bukas na Biblia, itatanong natin, “Panginoon, liwanagan mo 
kami ukol dito.  Ipakita mo sa amin mula sa Iyong Salita.  Bakit?”   
 
Una sa lahat, ang sagot sa bakit ay nasa marunong sa lahat at lubos na soberanong 
kalooban ng Dios.  Ang kamatayan ay hindi di-sinasadya.  Hindi ito isang bagay na walang 
kontrol ang Dios.  Lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti.  
Ginagawa ng Dios ang lahat ng mga bagay (Efe. 1) ayon sa Kanyang pasya at kalooban.  Ang 
buhay at kamatayan ay nasa mga kamay ng Ama.  At ang sakdal na karunungan ng Dios at 
pag-ibig ang nagaganap sa lahat ng oras.  Kaya hindi natin sinasabi kapag ang isang bata ay 
kinuha ng Dios, “Hindi pa tapos ang kanyang buhay.  Ito ay pinutol.  Hindi pa ito kumpleto.”  
Hindi, ito ay tama ayon sa nilayon ng Panginoon.  Ito ay ganap.  Dapat nating tandaan iyan.  
Dapat tayong magpahingalay kay Cristo, kapag dumating ang kamatayan ng mahal natin sa 
buhay, na lubos na nasisiyahang iwan ang lahat ng mga bagay sa mga kamay ng Kanyang 
Ama.  Sabi Niya sa Mateo 11:26, “Oo, Ama, sapagkat gayon ang mapagpala mong kalooban.”  
Hindi ba gagawin ng Dios ang tama?  Kaya, sa kamatayan, inilalapit natin ang ating puso sa 
Dios at ipinahahayag na ginagawa Niyang mabuti ang lahat ng mga bagay.  Nalalaman ko na 
ang lahat ay ayon sa matalino at mapagmahal na layunin ng Dios.   
 
Subalit may pangalawang sagot sa ating tanong.  Ang kamatayan ay dumarating dahil ito 
ang nasain ni Jesu Cristo.  Pakinggan mo habang ipinahahayag ni Cristo ang Kanyang nasain 
sa harap ng Ama ukol sa Kanyang mga alagad (Juan 17:24):  “Ama, nais kong ang mga 
ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon .”  Labis na nasasabik ang 
Tagapagligtas sa Kanyang kasintahang babae, sa Kanyang bayan, sa mga pinag-alayan Niya 
ng Kanyang mamahaling dugo.  Sa tuwing may anak ng Dios na kinukuha sa lupang ito 
tungo sa Paraiso, ito ay sagot sa panalangin ni Cristo.  Ilang beses nating natatagpuan ang 
ating mga sarili na nakikipaghilahan laban sa kalooban Niya na umibig sa atin.  Lumuhod 
tayo ngayon at manalangin:  “Ama, nais ko na ang nasain ng Tagapagligtas ay maisaga wa 
ayon sa Iyong mabuting kaluguran.”  Ngunit kadalasan ay idinadalangin natin sa halip:  
“Ama, nais kong ang mahal ko sa buhay ay makasama ko kung saan ako naroroon,” habang 
si Cristo ay nananalangin, “Ama, nais kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko 
kung saan ako naroroon.”  Kapag dumating ang kamatayan, iyon ay oras na.  Kapag 
dumating ang kamatayan, ito ay sagot sa panalangin ni Jesus: “Ama, nais kong ang mga 
ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon, upang makita nila ang 
kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin.”   
 
May ikatlong dahilan.  Ang ikatlong dahilan ay para sa ating mga naiwan.  Sa kamatayan ng 
mga anak ng Dios, bibigyang-diin ng Dios sa atin ang kapahayagang:  “Sapagkat sa ganang 
akin ang mabuhay ay si Cristo.”  Sa gayon ay makikita natin na ang ating Panginoon at 
Tagapagligtas ay napakahalaga sa atin.  Kapag kumukuha ang Dios, hindi Niya ginagawa ito 
upang maging malupit.  Kundi kinukuha Niya upang makita mo ang kalubusan at ang 
kasapatan na na kay Cristo, upang ipakita sa iyo na wala ka nang nanasain pa kung Siya ay 
nasa lupa.   
 
Isa pang katanungan, kung gayon.  Kapag nakita natin ang kamatayan ng bayan ng Dios, ano 
ang sinasabi ng Dios sa atin na nabubuhay pa?  Ang sagot sa tanong na iyan ay 
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napakalinaw.  Ang tanging kaaliwan sa buhay at sa kamatayan ay ang mapabilang sa ating 
tapat na Tagapagligtas na si Jesu Cristo.  Iyan ang sinasabi ng Dios.  Sinasabi ng Dios na ang 
kamatayan ay isang katotohanan.  Ang Dios, diyan, ay nagsasabi, “Ano ang iyong buhay 
kundi aninong dumaraan.  Saan, sa mundong ito ka makakahanap ng anuman upang 
magbigay-kaaliwan sa iyo?  Mayroon lamang isang Malaking Bato at ang Malaking Batong 
iyan ay si Cristo, ang Cristo ng walang kamaliang Kasulatan.”  Ang mabuhay ay si Cristo.  
Iyan ang tanging kaaliwan.  At si Cristo ay hindi lamang isang banal na salita na ibinabato 
natin.  Siya ang buhay na Anak ng Dios.  Siya ang Isang nabubuhay, at alam natin na Siya ay 
buhay, sapagkat Siya ay buhay sa ating mga puso.   
 
Iyan ba ang kapahayagan mo ngayon?  Tanging sa nabuhay na Panginoong Jesu Cristo ka 
makakatayo sa harap ng libingan, sa harap ng iyong kasalanan, at hindi tumalikod sa 
kawalang pag-asa.  Sa gayon ay makikita mo na ang buhay ay hindi tungkol sa pera, hindi 
ito tungkol sa kagandahan, hindi ito tungkol sa pakikipagtalik at kapangyarihan at mga 
sasakyan at mga kasiyahan at pagkain at inumin.  Kung iyan lamang ang lahat na mayroon 
ka, ikaw ay walang anuman, lubos na wala kundi pagkatakot.  Ang buhay ay si Cristo, na 
napako sa krus para sa ating mga kasalanan at nabuhay para sa ating buhay. 
 
Huwag kang matakot, kung gayon.  Sa pagtayo mo sa harap ng kamatayan ng iyong mahal 
sa buhay o habang pinag-iisipan mo ang sarili mong kamatayan ngayon, huwag kang 
matakot, kundi magalak ka sa tagumpay na na kay Jesu Cristo.  At sumampalataya na 
pagkakalooban ka Niya ng sapat na biyaya.  Sapagkat Siya ay nangako, “Hindi Kita iiwan, ni 
pababayaan man.”  Pagkakalooban ka Niya ng biyaya upang sabihin, “Ang kamatayan ay 
pakinabang sa aking kaluluwa.” 
 
Purihin natin sa gayon ang Dios.  Habang isinasaalang-alang natin ang katotohanan ng 
kamatayan, ang kaigsian nitong kasalukuyang buhay, ating itampok kasama ni apostol 
Pablo sa Roma 11 ang ating doxology sa Dios:  Sapagkat mula sa kanya, at sa pamamagitan 
niya, at para sa kanya ang lahat ng mga bagay.  Sumakanya nawa ang kaluwalhatian 
magpakailanman. Amen. 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama sa langit, dalangin namin na Iyong aliwin ang aming mga puso sa aming pagharap sa 
katotohanan ng kamatayan ngayon at palagi.  Pinasasalamatan Ka namin sa Iyong banal na 
Salita.  Pinasasalamatan Ka namin dahil dito sapagkat ito ang liwanag sa madilim na lugar.  
At pinupuri Ka namin na ang Salitang iyon ay ilawan sa aming mga paa at liwanag sa aming 
landas kahit na ang landasin ay inihahatid kami sa mga batuhan at sa salamin na tumatagos 
sa aming mga paa.  Dalangin namin ang kaaliwan ng Iyong katotohanan na pumasok sa 
aming mga puso.  Makita nawa ng Iyong Salita ang tanda nito ngayon.  Iyo nawang itatak 
ang Iyong Salita sa aming mga puso upang aming maipahayag:  Lahat ng mga bagay ay 
aking magagawa sa pamamagitan ni Cristo na nagpapalakas sa akin.  Amen.    
 


