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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Juan 12:24-26

"Namamatay Upang Mabuhay"

ni Rev. Jai Mahtani

Sa Juan 12:24 ay mababasa natin, “Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay
mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ay nagbubunga
ng marami.”  Ang mga salitang ito ay sinabi ng ating Panginoong Jesu Cristo nang dumating ang mga
Griyego mula sa malayo na hinihiling na makita nila si Jesus.  Ang Panginoon, sa malapit na konteksto,
ay sumagot at sinabi, “Dumating na ang oras upang ang Anak ng Tao ay luwalhatiin,” itinuturo, syempre,
ang krus, subalit gayundin naman ang muling pagkabuhay at ang pag-akyat at ang kaligtasan ng
sanlibutan – Judio at Griyego.  Dumating na ang oras na ang Anak ng tao ay itataas at ilalapit ang lahat
ng tao sa Kanya.   

Pagkatapos ay sumunod ang inaasahan nating makita na isang paglalarawan ng sarili Niyang kamatayan
at muling pagkabuhay sa mga salita ng ating teksto sa araw na ito.  

Bagama’t ang Panginoon ay nagsasalita ng sarili Niyang kamatayan at muling pagkabuhay sa sitas na ito,
malinaw na ginagamit din Niya ito sa Kanyang mga alagad, dahil nagpatuloy Siya sa panghihikayat sa
kanila sa pagsasabi sa talatang 25, “Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang napopoot
sa kanyang buhay sa sanlibutang ito ay maiingatan ito para sa buhay na walang hanggan,” at saka,
binibigyan sila, ng pagpapalakas at pagganyak sa talatang 26, “Kung ang sinuman ay maglilingkod sa akin
ay dapat sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon, ay naroroon din ang lingkod ko. Kung ang sinuman
ay maglilingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama.”

Pag-aaralan natin itong Salita ng Dios bilang bahagi ng ating serye, “Paghahandang Mamatay nang
Kusang-loob.”  Maging malinaw nawa na magiging handa lamang ang isang tao na mamatay, iyan ay, ng
pisikal na kamatayan, nang kusang-loob kung siya ay namamatay na ngayon sa sanlibutan at sa sarili.
Marami rin sa mga Cristiano, ang takot mamatay.  Ang tekstong ito ang maaaring dahilan.  Sinasabi ng
iba na hindi sila natatakot sa kamatayan ngunit gayunman iniibig itong kasalukuyang buhay at dinadaya
ang kanilang sarili.

Ang Salita ng Dios na dadalhin ko sa inyo sa araw na ito sa batayan ng mga salita ng ating Panginoong
Jesu Cristo na makikita sa Juan 12:24-26 ay nagpapakita sa atin na mayroong bagay gaya ng namamatay
upang mabuhay.  Ang ibig sabihin ng ating Panginoon sa mga talatang ito ay unang inilarawan sa
pamamagitan ng anyo ng pananalita – “Maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay.”
Ito, syempre, ay isang palagay mula sa kalikasan at isang himala na inilagay ng Dios dito sa kasalukuyang
nilikha.  Kung ang isang binhi, isang butil ng trigo o anuman, ay hindi mahulog sa kanyang lugar ng
kadiliman at manatili doon nang mag-isa sa isang panahon at mamatay, ito sa gayon ay hindi
magbubunga.  Kung, halimbawa, ang binhing iyon ay nahulog sa tabing-daan o sa isang bato at hindi
naitanim sa lupa, ito ay matutuyot, ito ay malalanta, ito ay mag-iisa, at iyon ang katapusan ng binhi.
Subalit kung ito ay mamatay, magbubunga ito ng marami.  Sa loob at sa pamamagitan ng proseso ay
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mayroong buhay.  Ito ay kamangha-manghang katotohanan, subalit ito ay totoo.  Malinaw na itinuturo
ni Cristo ang prinsipyo ng pagiging mabunga sa pamamagitan ng kabalintunaan ng mismong kamatayan.
Bilang tao, iniisip natin na dapat tayong mabuhay upang mabuhay, tama?  Ngunit ang katotohanan ay,
upang mabuhay, kailangan tayong mamatay.  Namamatay upang mabuhay. 

Handa ka bang harapin ang kamatayan?  Bakit hindi?  Minamahal mo ba ang sanlibutan?  Hindi ka tiyak
sa langit?  Ikinasisiya mo ba ang buhay ngayon?  Si Jesus ay hindi lamang nagbababala, kundi ginagawa
Niyang malinaw na malinaw ang ibig Niyang sabihin sa namamatay upang mabuhay.  Malinaw itong
isinasaad sa ating teksto.  Ibinibigay ng Panginoong Jesu Cristo ang paliwanag, upang hindi magkaroon
ng pag-aalinlangan tungkol dito.  Binigyang-kahulugan Niya ito:  “Ang umiibig sa kanyang buhay ay
mawawalan nito…. Siya na nagpapahalaga dito sa kasalukuyang buhay nang higit sa Dios ay mawawasak.”
Hindi ito lubos na ibig sabihin ni Jesus, syempre.  Dapat nating mahalin itong kasalukuyang buhay.  “Ang
nagmamahal sa buhay, at nais makakita ng mabubuting araw” (I Ped. 3:10).  Mayroong tumpak at
malusog na asal ng pagtatamasa nitong kasalukuyang buhay.  Ngunit itinuturo ni Cristo na kung mahal
natin itong kasalukuyang buhay nang higit sa pagmamahal natin sa Dios, inilalantad natin ang ating sarili
sa kapahamakan.  Kung minamahal natin ang buhay na ito, hindi dahil sa pagmamahal  sa Dios kundi para
sa sarili lamang, kung gayon tayo ay nasa panganib na mawalan nito.  Kaya nga binigyang-diin Niya ito
sa pamamagitan ng kabaligtaran:  “Ang napopoot sa kanyang buhay sa sanlibutang ito ay maiingatan ito
para sa buhay na walang hanggan.”  Muli, mayroong maling paraan upang kapootan ang buhay – isang
mali, nakakalungkot, parang saging na pagtingin sa buhay, na tila baga walang maganda sa buhay.  Ah,
hindi.  Inaawit ng anak ng Dios (Awit 139) na ang pagkagawa sa kanya ay kakilakilabot at
kamanghamangha at ang buong siya ay sa Dios.

Subalit gayunpaman, mayroong tumpak na paraan upang kapootan itong buhay bilang paghahambing sa
ating pagmamahal sa Dios at sa gayon, tunay na mamatay sa ating sarili upang tayo ay mabuhay.
Mayroong tumpak na paraan na tunay nating kapopootan ang buhay na ito dahil sa ating pag-ibig sa Dios.
Malinaw, kung gayon, na upang maging isang butil ng trigo na nahuhulog sa lupa ay nangangahulugang
dapat nating kapootan ang buhay na ito, kapootan ang buhay na ito sa paraang itinuro sa atin ng Dios sa
Kanyang Salita.  Ang mamatay upang mabuhay ay nangangahulugang:  Huwag ninyong ibigin ang
sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang
pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay, ay hindi mula sa Ama
kundi sa sanlibutan (I Juan 2:15-17¬).  Ang mamatay upang mabuhay ay nangangahulugang sinasabi
natin:  “Siyasatin mo ako, O Dios.  Tingnan Mo kung ano ang salungat sa aking buhay at sa aking puso
na kailangang mawala, upang hindi ako manatili sa posonegro ng kasalanan, upang hindi ako lumakad sa
daan ng pagsuway.”  Ang mamatay upang mabuhay ay nangangahulugang hindi na naglilingkod sa
kasalanan at sa sarili at inilalantad ang ating sarili sa gayong paraan sa poot ng Dios at sa Kanyang
mabigat na kamay ng pagpalo.

Ang katotohanang ito ay ginagamit na may lakas ng ating Panginoon sa ibang mga lugar sa Kasulatan.
Halimbawa, sa Mateo 10 ginagawa rin ng ating Panginoong Jesu Cristo ang katotohanang ito na labis na
malinaw sa konteksto ng pag-uusig sa sanlibutan at ng ating pagkatawag upang ipahayag Siya sa lahat
ng mga tao.  Doon ay mababasa natin, sa mga talatang 37-39, “Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit
kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin; at ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae nang higit
kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin; at ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin
ay hindi karapat-dapat sa akin.  Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito; at ang
mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito.”  Ang kahulugan ay maliwanag.  Hindi
natin dapat ibigin ang tao, kahit ang ating mga mahal sa buhay, ng higit sa ating pag-ibig sa Dios.  Sa
katunayan, hindi nga natin dapat ibigin ang ating kapwa malibang dahil sa pag-ibig natin sa Dios.  Ito ang
kahulugan ng dapat nating kapootan itong kasalukuyang buhay.  Dapat tayong mamatay dito.  Dapat
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nating gawin ang lahat ng bagay dahil sa pag-ibig sa Dios.  Sapagkat ang kautusan ng Dios ay ang ibigin
Siya nang buong puso, isipan, kaluluwa, at lakas.    

Hindi natin dapat sabihin, “Sa isang banda ay mahal natin ang Dios, ngunit sa kabilang banda mahal din
natin ang buhay na ito.”  O mahal natin ang Dios at pagkatapos sa isang banda mahal din natin ang ating
kapwa.  Hindi.  Ang ikalawang utos ay katulad ng una, iyan ay, nakaugat ito sa una:  dapat nating mahalin
ang Dios, at pagkatapos mahal natin ang ating kapwa mula doon sa pagmamahal natin sa Dios.  At mahal
natin itong kasalukuyang buhay mula sa pagmamahal sa Dios, hinahanap ang Kanyang kaluwalhatian,
bilang Kanyang mga lingkod.  Ngunit kung mahal natin ang buhay na ito at mayroon tayo nitong
pagmamahal para sa buhay na hindi mula sa pagmamahal sa Dios, kung gayon tayo ay nasa panganib na
mawalan nito.  

Idinidiin din ng Panginoon ang katotohanang ito sa atin sa pariralang, “Katotohanan, katotohanan”:  tunay,
tunay, sinasabi ko sa inyo.  Walang pag-aalinlangan tungkol sa katotohanan ng pahayag na ito:  “Maliban
na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay.”  Maaaring di ka sumang-ayon, maaaring makita
mo ito bilang isang hiwaga.  Maaari mo itong makitang imposible.  Subalit Ako, ang Anak ng Dios, ay
nagsasabi sa iyo, malibang ang isa ay handang mamatay, hindi niya tunay na matututuhang mabuhay.

Ito rin ang ating karanasan, hindi ba?  Itinatanggi natin ang ating sarili at nakakatagpo tayo ng buhay,
tunay na buhay, kagalakan, kapayapaan, kaaliwan, pag-asa, at tapang.  Kung susuko tayo sa kasalanan,
pinahahalagahan natin ang sanlibutan, tayo ay nalilito, at takot, at hangal, at mayamutin.

Namamatay ka ba araw-araw sa iyong sarili?  Handa ka bang isuko ang buhay na ito alang-alang sa Dios?
Nagsasabi ka ba, gaya ng ginawa ni apostol Pablo, na pinag-aralan natin noong nakaraang linggo,
“Kahabag-habag na tao ako! Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan?”  Alam mo,
posible ito.  Posible ito sa biyaya ng Panginoong Jesu Cristo.  Bilang tao, ipinapakita ko sa iyo, ito ay ganap
na di-maaari.  Mamatay upang mabuhay?  Ang sarili nating makalasanang kalikasan ay napakalakas.
Araw-araw tayong nakikipaglaban upang kontrolin ang ating mga pagnanasa at ang ating mga
kasinungalingan.  Ang mga kasalanan natin ay itinuturo sa atin, ang ating mga pangangatwiran ay
nakataas.  Tumatanggi tayong harapin sila.  Ang pagmamahal natin sa kasalukuyang buhay ay malakas.
Ang mga bagay ng sanlibutan, ang mga kaginhawahan ng sanlibutan, karangyaan ng sanlibutan – sila ay
tunay kahit na hindi natin madalas sabihin, lalo na kapag kasama natin ang bayan ng Dios.  

At kapag inisip natin ang pagmamahal natin sa Dios, kumpara sa ating pagmamahal sa buhay na ito, ang
pag-ibig natin sa Dios ay madalas na lumiliit.  Hindi tayo nakabukod para Dios na siyang nararapat sa ating
oras, sa ating pera, sa ating lakas, sa ating mga ambisyon, sa ating mga nasain, sa ating mga plano.  Ah,
paanong magiging posible na tayo ay magiging butil ng trigo na nahuhulog sa lupa, namamatay, at
nagbubunga?

Ang karanasan natin ay hindi di-tulad sa bayan ng Dios sa buong sanlibutan gaya ng karanasan ni apostol
Pablo.  Kaya isinasamo natin, “Kahabag-habag na tao ako!”  At itinatanong natin, “Sino ang magliligtas
sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan?”  At ang sagot ay:  “Salamat sa Dios sa pamamagitan ni
Jesu-Cristo na Panginoon natin.”

Iyan din ang teksto natin sa araw na ito!  Oo, ginawa itong tunay na posibilidad ni Cristo para sa atin.  Si
Cristo ang butil ng trigo, huwag kalimutan, na nahulog sa lupa upang magbunga.  Tingnan ang konteksto
sa Juan 12, kung saan ay sinabi ni Cristo ang mahahalagang salitang ito.  Makikita mo na talagang
tinutukoy ng Panginoon, una sa lahat, sa Kanyang sariling oras na darating.  Kaya nga sinabi Niya sa mga
talatang 27 at 28a, “Ngayon ay nababagabag ang aking kaluluwa.  At ano ang aking sasabihin?  Ama,
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iligtas mo ako sa oras na ito? Ngunit dahil dito ay dumating ako sa oras na ito.  Ama, luwalhatiin mo ang
iyong pangalan.”  Tingnan din ang mga talatang 31-33:  “Ngayon ang paghatol sa sanlibutang ito. Ngayon
ang pinuno ng sanlibutang ito ay palalayasin.  At ako, kapag ako'y itinaas na mula sa lupa, ang lahat ng
mga tao ay papalapitin ko sa aking sarili.  Ito'y sinabi niya, upang ipahiwatig kung sa anong uri ng
kamatayan ang ikamamatay niya.”  Malinaw, si Cristo ay nakatingin sa krus, nakatingin sa krus.  At ang
Kanyang kaluluwa ay nababagabag, sapagkat ang oras ay dumating na.  Siya, na sa Kanyang sarili ay ang
bukal ng buhay, ang Anak ng Dios, ay nagkatawang-tao upang para sa ating mga kasalanan ay mamatay
Siya ng kamatayan ng krus.

Sa ganitong paraan dapat.  Sapagkat malibang ang butil ng trigo ay mahulog, hindi ito magbubunga.
Anong bunga?  Sinasabi sa atin ng talatang 32:  Ang Anak ng Dios ay magbubunga.  Siya ay itataas mula
sa lupa at ang lahat ng uri ng mga tao ay papalapitin Niya sa Kanya – hindi lamang mga Judio kundi pati
mga Griyego na naghahanap sa Kanya.  Sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, muling pagkabuhay,
at pag-akyat uutusan ni Cristo ang Kanyang iglesia na humayo sa lahat ng mga bansa at abutin ang lahat
ng mga bansa ng ebanghelyong ito ng biyaya.  At ilalapit Niya ang lahat ng uri ng tao – mayaman at
mahirap, mga hari at mga alipin – at lahat ng mga bansa, wika, at mga lipi ay kakatawanin isang araw
doon sa napakaraming mananamba na tinipon ng Anak ng Dios.

Iyan ang maluwalhating bunga, ang ani na hinihintay natin at binili ni Cristo ng Kanyang kamatayan sa
krus.  Bakit kung gayon, maitatanong natin ngayon, sinabi Niya sa talatang 27, “Ngayon ay nababagabag
ang aking kaluluwa”?  Hindi ba Niya nalalaman at nauunawaan ang prinsipyong ito?  Syempre alam Niya.
Siya ang Isa na nagpapanatili ng prinsipyong ito:  malibang ang butil ng trigo ay mamatay hindi ito
magbubunga.  Ngunit sasabihin ko sa inyo kung bakit.  Iyon ay alang-alang sa atin.  Iyan ang sinasabi
Niya sa atin.  May dumating na tinig mula sa langit na nagsasabing, “Niluwalhati ko na, at muli kong
luluwalhatiin.”  Ang mga taong nakatayo doon ay narinig ito.  Sabi ng ilan ay kumulog; sabi naman ng iba
ay nagsalita sa Kanya ang mga anghel.  Sabi ni Jesus, “Ang tinig na ito'y dumating para sa inyo, hindi para
sa akin” – upang turuan tayo na sa layuning ito ang Anak ng Dios ay pumarito at luluwalhatiin Siya ng
Ama.  Niluwalhati na Siya at luluwalhatiin Siya – kahit mangahulugan itong sa pamamagitan ng krus.

At mayroon pa.  Hindi lamang namatay si Cristo para sa atin sa krus.  Ang katotohanan, kay Cristo ay
ipinako rin tayong kasama Niya.  Tayo ay binuhay tungo sa isang bagong buhay.  Ngunit inilibing munang
kasama Niya (Rom. 6).  Samakatuwid mayroon tayo nitong pakikipaglaban araw-araw sa pagitan ng luma
at bagong pagkatao.  Kaya dapat nating maunawaan itong katotohanan kapag inisip nating maghanda
upang mamatay nang kusang-loob.  Mayroon tayong patunay, mayroon tayong katiyakan, ang Espiritu
Santo.  Tayo ay dumaan na mula kamatayan patungo sa buhay.  Bakit?  Roma 8, “Sapagkat ngayon hindi
na tayo lumalakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu.”  Ang layunin ng pakikipaglaban na ito ay upang
pabanalin tayo, upang matiyak sa atin na tunay ngang ito ang gawa ng makapangyarihang Dios.  Na
upang ang buhay ni Cristo ay mahayag sa atin nang lalong higit.  (Gal. 2:20) “Ako'y ipinakong kasama ni
Cristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin.”  Kung kaya’t ang buhay na
ikinabubuhay natin ngayon ay hindi sa sarili nating lakas kundi mula sa pananampalataya sa Anak ng Dios.
Ipinahahayag natin iyan gaya ng ginawa ni apostol Pablo.  

At ang bunga ay dapat na, hindi lamang sa ating paglakad, kundi, sa konteksto ng sitas, ipinapakita ko
sa inyo bilang misyonero ng ebanghelyo, ang bunga ay ang kaligtasan ng bayan ng Dios.  Kaya nga si
Pablo ay nabuhay at namatay – upang ang mga hinirang ay maligtas.  Kaya nga si Cristo ay nabuhay at
namatay at, oo, muling nabuhay at nabubuhay magpakailan man – upang ang hinirang na iglesia ay
maligtas.  Iyan ba ang dahilan kung bakit ka nabubuhay?  Iyan ba ang dahilan kung bakit ako nabubuhay?
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Tayo ay handang mamatay, maging sa sarili natin at sa sarili nating kasalanan at sa sarili nating
pagnanasa, upang tayo ay mabuhay, at sa pagkabuhay ay magbunga tayo, bunga na para sa
ikaluluwalhati ng Dios at sa ikaliligtas ng Kanyang bayan.

Iyan ang Salita ng Dios dito.  May ibinigay na tawag.  Kung sinuman ay maglilingkod sa akin, ay sumunod
siya sa Akin, sabi ni Jesus.  Hindi, hindi Niya sinabi, “Kung nais mong maglingkod sa akin,” na tila baga
si Cristo ay nagbibigay ng mapagpipilian na gawin ito o hindi.  Hinding-hindi! Sapagkat ang lahat ng tao
ay may tungkuling maglingkod sa Dios sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanyang Cristo.  Sa halip, ang
kaisipan ay, yamang sinasabi mo na ikaw ay Aking lingkod, kung gayon ay sumunod ka sa Akin.  Sapagkat
ang tunay na lingkod ay sumusunod sa kanyang amo.  Kung sinuman ay maglilingkod sa Akin, kung gayon,
sumunod siya sa Akin. 

Sumunod sa Iyo, O Anak ng Dios?  Pumunta Ka sa krus para mamatay sa aking mga kasalanan.  Ikaw ay
inalipusta.  Inako mo ang kaparusahan ng aking kasalanan. Inako Mo ang kamatayan sa krus.  Ikaw, na
nagmamay-ari ng kalawakan, ay kusang-loob na isinuko ito alang-alang sa akin.  Sumunod sa Iyo?  Ah,
bayan ng Dios, minsan para sa lahat ito ay naganap.  Ang kabayaran para sa ating mga kasalanan ay
naisagawa na, upang dahil doon ay hindi na kailangan pa tayong magbayad sa kaparusahan ng ating
kasalanan dahil minsan para sa lahat ang Anak ng Dios ay namatay at inilalapit ang lahat ng tao sa
Kanyang sarili.  Ang ating kaligtasan ay isinagawa sa Anak ng Dios.  Wala tayong maidaragdag ni katiting
sa katuwiran na mayroon tayo kay Cristo.  Ngunit oo, sabi ni Jesus, “Paglingkuran mo Ako.  Sumunod ka
sa Akin.”  “Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Cristo Jesus din naman” – hindi ba isinulat
ito ni apostol Pablo sa mga taga-Filipos?  O gaya ng sinabi mismo ni Jesus sa Kanyang mga alagad sa Juan
13 nang hugasan Niya ang mga paa ng mga alagad:  “Kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng
isa't isa.”  Iyan ay, dapat kayong maging handang magkaroon ng pag-iisip ni Cristo, pag-iisip kung
paanong handa kang mawala ang iyong sarili upang mahanap ito; handa kang mamatay sa sanlibutan
upang mabuhay sa Dios.

Tinitiyak at pinalalakas tayo ng Panginoon na mga sumusunod sa Kanya, na kung nasaan Siya, doroon din
ang Kanyang mga lingkod.  Ang kilalang-kilalang mga salita ng Juan 14 ay muling naisip:  “Ako'y paparoon
upang ihanda ko ang lugar para sa inyo sa bahay ng aking Ama na maraming silid.”  Sa kamatayan ang
anak ng Dios ay kaagad na makakasama ng kanyang Tagapagligtas.

Sa kabilang banda, kung maglilingkod tayo sa sarili at sa sanlibutan at sa kasalanan, kung gayon ang
kamatayan ay nangangahulugang walang hanggang pagkahiwalay sa Dios sa impierno.  Idinagdag ni
Jesus, “Kung ang sinuman ay maglilingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama.”  Alam mo kung anong
karangalan ang ibibigay ng Ama sa mga lingkod ni Jesu Cristo?  Ang karangalan na ibinibigay sa mga hindi
na ngayon naglilingkod sa kasalanan kundi naglilingkod sa Panginoong Cristo?  Ang karangalan ay ang
karangalan na tanging mga sa Kanya lang ang mayroon – ang mapunta sa presensya ng Panginoon, na
nakaupo sa kanan ng Dios.  Karangalan at pagpapala ng buhay na walang hanggan at kabanalan at
kapayapaan at kaluwalhatiang di-maisip, kagalakang di-masambit sa kalangitan.

Ah, ang araw ay darating, bayan ng Dios, na tayo ay bibigyan ng gayong karangalan.  Maghanda tayong
mamatay nang kusang-loob.  Sa kabila ng lahat, isipin mo ito, hindi ba iyan ang tungkol sa ating
paglalakbay dito sa lupa?  Dito sa kasalukuyang libis ng kasalanan at kamatayan tayo ay tinawag upang
mabuhay ng ilang araw lang – sa lahat nitong kahirapan at kalungkutan at mga pagpupunyagi upang
hintayin natin ang pagbabalik ni Cristo.  Hindi ba iyan ang dahilan kung bakit tayo pinipilit ng Panginoon?
Hindi ba iyan ang dahilan kung bakit pinalalakad tayo ng Panginoon sa makipot na daan, upang, sa
pagsunod sa halimbawa ng ating Panginoong Jesu Cristo at pagtingin sa Kanya bilang nagtatag at
nagpasakdal ng ating pananampalataya ay takbuhin natin ang takbuhin?  Maaari din nating maunawaan
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na ang sanlibutang ito ay hindi natin tahanan.  Tayo ay nakikiraan lamang.  Dapat talaga tayong mamatay
upang mabuhay.  At nais nating mamatay upang mabuhay, sapagkat itong kasalukuyang buhay ay isang
libis lamang ng anino ng kamatayan at kamatayan mismo.  Ang buhay ay darating.  Nasa prinsipyo na iyan
ngayon.  Ngunit balang-araw, sa buong walang hanggan, sa kaganapan, sasambahin natin at
paglilingkuran ang Dios magpakailan kailanman.

Ang Dios nawa, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu at sa pamamagitan ng Kanyang Salita, ay ihanda
tayo upang kusang-loob nating harapin ang kamatayan ng may kagalakan.  Katotohanan, katotohanang
sinasabi ko sa inyo, ito ay maaari lamang sa pagkamatay ngayon upang mabuhay sa walang hanggan.
Tumingin kay Jesu Cristo na namatay at nabuhay at nabubuhay magpakailan man.  At sumampalataya.
At sa pananampalataya, sumunod sa iyong Panginoong Jesu Cristo sa pamamagitan ng pagkamatay upang
mabuhay.  At alam ko na ang karangalang iyon na nakalaan para sa lahat ng mga alagad ni Cristo ay
magiging iyo rin, sa dakilang araw na iyon kapag sasabihin Niya sa lahat Niyang mga lingkod, “Halikayo,
mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng
sanlibutan.”  Amen.

_______________________________________________

Makalangit na Ama, ginagawa naming panalangin sa araw na ito na, sa pamamagitan ng biyaya ng aming
Panginoong Jesu Cristo, ay matutunan naming mamatay upang mabuhay, upang ang lahat ng
kaluwalhatian ay bumalik sa Iyo at ang bunga ay maging kaligtasan din ng Iyong bayan.  Amen.


