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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

II Corinto 5:1

"Pauwi Na”

ni Rev. Carl Haak

Sa araw na ito ay nais kong isaalang-alang na kasama ninyo ang muling pagkabuhay ni Jesu Cristo na
magagamit sa pagiging magulang.

Maaari mong itanong:  “Anong kinalaman ng dalawang iyon sa isa’t isa?  Anong kinalaman ng pagiging
magulang sa muling pagkabuhay ni Jesu Cristo – lalo na ang muling pagkabuhay ng katawan at buhay na
walang hanggan sa pamamagitan ni Jesu Cristo?”

Ang sagot ay:  malaki ang kinalaman nila sa isa’t isa.  Una sa lahat, nilikha ng Dios ang pamilya upang ihanda
tayo para sa walang hanggan.  Iyan ay napakadaling kalimutan.  Maaari mong isipin ngayon habang
nakatingin ka sa iyong mga anak na, bilang kanilang magulang, dapat ko silang ihanda sa buhay.  Oo, iyan
mismo ay totoo.  Kailangan mo silang ihanda upang magkaroon ng trabaho, upang magkaroon ng
pananagutan, upang magplano para sa kanilang edukasyon, upang pangalagaan ang kanilang kalusugan.
At inaasahan mong iwanan sila ng kaunting bagay.  

Ngunit sinasabi ng Dios, “Kung iyan ang iyong layunin, kung iyan ang puso nito, napakababa ng iyong
hinahangad.  Hindi mo nakikita ang puso nito.  Dapat mong ihanda ang iyong mga anak upang mamamatay
nang maayos, at kung paano mabuhay para sa walang hanggan.  Iyan ang iyong tungkulin bilang isang
magulang.”

Ang buhay na na kay Jesu Cristo ang dapat mong maging malasakit.  Ang kanilang kinabukasan, hindi sa
lupa, kundi sa langit, ang dapat mong maging kabigatan.  Sa mapagpalayaw, materyalistikong kultura kung
saan tayo nabubuhay, ito ang malaking tungkulin ng mga Cristianong magulang – paghahanda sa ating mga
anak na mamuhay nang may pananaw sa walang hanggan.  Nakikita ba ng inyong mga anak at kabataan ang
walang hanggan sa inyong mga mata?  Kapag tumitingin sila sa inyong mga mata, nakikita ba nila kung ano
ang mahalaga sa inyo?  Ano ang nasa mata ninyo kapag sila ay tumitingin?  Ano ang  nahahayag sa paraan
ng inyong paggasta?  Ano ang nahahayag sa inyong mga interes?  Mula sa inyo, ano ang natututunan nila
tungkol sa buhay?

Pangalawa, dapat nating tandaan, bilang mga magulang, nagkakaroon tayo ng mga anak para sa walang
hanggan sa bahay ng Dios.  Iyan ay kailangang tumimo.  Maging ang sanlibutan ay nakikita na ang Dios ay
gumawa ng mga magulang, lalo na ang mga nanay, bilang mga naghahanda ng layunin para sa kanilang mga
anak.  Iyan ay totoo kay Moises, matatandaan mo.   Ang di-maapulang ningas ng walang hanggang buhay
at ang pasyang mabuhay bilang manlalakbay sa lupa ay pinagningas kay Moises sa mga unang taon ng
kanyang buhay, nang siya ay tatlo o apat, ng kanyang ina.  Ng Dios, oo, alam ko.  Subalit ang pamamaraan
ay ang kanyang ina, si Jokebed, sa isang kubong yari sa putik, kung kaya’t nang si Moises ay apatnapung
taong gulang na sinabi niya sa kanyang tiyuhing si Faraon, “Ako ay pauwi na.  Ako ay magiging kasama na
ng mga alipin.  Iiwan ko na ang palasyo at ang trono para sa paghihirap at sa kahihiyan, dahil ang aking puso
ay nakatuon sa pag-asa ng kaluwalhatian kay Jesu Cristo.  Mayroong mas malaking kayamanan kay Cristo
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kaysa anumang narito sa Ehipto.  Faraon, ako ay mabubuhay para sa walang hanggan.”

At si Faraon ay lubhang nagalit.  Naroon ang poot ng hari.  Sinabi ni Faraon, “Ano?  Lahat ay ginawa ko para
sa iyo, ang kapangyarihan, ang kayamanan, ang impluwensya.  At ngayon ay itatapon mo itong lahat?  Ano
ang nangyayari sa iyo?”

Gayunpaman, inilagay ni Moises ang kanyang pag-asa sa langit.  At ang kanyang ina ang ginamit ng Dios
upang ituon niya ang kanyang paningin sa tunay na yaman ni Jesu Cristo.

Ngayon nakikita mo ba ang kaugnayan?  Nakikita mo ba ang kaugnayan sa pagitan ng, sa isang banda,
pagsampalataya kay Jesu Cristo ang nabuhay na Panginoon, sa muling pagkabuhay ng ating katawan, sa
buhay na walang hanggan, at, sa isa naman, ang ating pagkatawag bilang mga magulang?  Ito ay
nangungusap sa atin.

Ang muling pagkabuhay ni Jesu Cristo ay hindi lamang nangungusap doon sa mga nasa pintuan na ng
kamatayan o sa mga nasa bahay-pahingahan o sa matatanda.  Ito ay nangungusap sa atin.  Ito ay
nangungusap sa mga magulang.  Ito ay nangungusap sa mga kabataan.  Ang muling pagkabuhay ni Jesu
Cristo ay nagsasabing, “Ito ay direksyon.  Ito ay gabay.  Ito ay buhay.  Ikaw ay nabubuhay lamang ngayon
kung ang iyong mata at ang iyong puso ay nakatuon sa buhay na walang hanggan.  Iyan ang buhay.  Dapat
kang mamuhay na pauwi na.”  

Itong buhay sa ngayon, ayon sa Kasulatan, at sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesu Cristo, ay hindi
ang wakas.  Hindi ito ang wakas ng lahat.  Ito ang paghahanda para sa mas mabuting buhay.  Ito ang ating
Cristianong pananampalataya.  II Corinto 5:1, “Sapagkat nalalaman namin na kung mawasak ang aming tolda
sa lupa, mayroon kaming isang gusaling mula sa Dios, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan
sa sangkalangitan.”  Kapag ako ay namatay hindi ito ang wakas.  Ito ang simula ng mas mabuting buhay.
Ngayon tayo ay nasa tolda.  Pagkatapos tayo ay mapupunta sa isang makalangit na gusali.  Ang mahalagang
buhay ay ang buhay na darating.

Ipinapakita nito kung gaano kahirap ang buhay ng milyun-milyon ngayon, gaano ka kahirap kung ang buhay
na ito ang lahat ng mayroon ka at pinaglagakan mo ng iyong pag-asa.  Sabi mo, ang buhay na ito ang
lahat-lahat?  Kung gayon ay may katuturan na ang sanlibutan, hiwalay kay Jesu Cristo, ay isang kahibangan.
Kailangan nila itong gawin ngayon; kailangan nilang magkaroon nito ngayon; at kailangan nilang gastusin ito
ngayon! Kaya sasabihin ng mga ina sa kanilang mga anak na dalaga sa napakamurang gulang, “Kailangan
mo nang magkaroon ng romansa ngayon.  Kailangan mo nang magkaroon ng nobyo ngayon.”  At sasabihin
ng sanlibutan sa mga kabataan, “Kailangan mo nang gumasta ngayon at magkaroon ng credit card ngayon
at magkautang ngayon.”  At pagkatapos sasabihin ng sanlibutan sa mga taong nasa kalagitnaan ang gulang,
“Lumilipas na ang iyong buhay.  Kailangan mo nang iwan ang iyong asawa kung hindi ka masaya.  Kailangan
mo nang sundan ang iyong mga pangarap ngayon.  Kailangan mong gawin ito ngayon.”  Kapag ikaw ay naipit
sa “ngayon – kailangan mo nang gawin ngayon,” itinatanggi mo ang pananampalataya kay Jesu Cristo.
Sapagkat hindi lang ito ang lahat sa buhay.  Hindi ito ang wakas ng lahat.  Kundi ang buhay ay si Jesus.  Ito’y
kabuuan ng Kanyang presensya.

Iyan ang ating sinasampalatayanan (Heb. 11:1), “Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga
bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita.”  Ang buhay sa dako roon ay ang mas
mabuting buhay.

Sinasabi ni Pablo sa Filipos 1:23, 24:  “Sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa:  ang aking nais ay umalis
at makasama si Cristo, sapagkat ito'y higit na mabuti.  Gayunma'y ang manatili sa laman ay higit na kailangan
dahil sa inyo.”  Itong buhay sa kasalukuyan, huwag magkakamali, ay mabuti para sa ating mga Cristiano
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(“sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Cristo”).  Itong buhay sa kasalukuyan ay hindi dapat hamakin
o sayangin.  Ito ay dapat gamitin at ikasiya.  Ngunit ang buhay sa dako roon ay mas mabuti, higit na mas
mabuti.  Hindi natin hinahamak ang kasalukuyang buhay.  Naniniwala tayong ito ay kinakailangan at
mahalaga.  Ito ay paghahanda para sa buhay nadarating.  Hindi maliit ang tingin natin sa pag-aasawa o
tungkol sa pagpapalaki ng mga anak o tungkol sa mga makalupang bagay.  Lahat ng mga bagay na ito ay
mahalaga, oo.  Subalit ang buhay na darating ay mas mabuti.  Mas mabuti ang makasama si Cristo.  Mas
mabuti ang madamtan ng Kanyang buhay.  

Kaya mababasa natin sa Ecclesiastes 7:1:  “Ang mabuting pangalan ay mas mabuti kaysa mamahaling
pamahid, at ang araw ng kamatayan kaysa araw ng kapanganakan.”  Sinasabi ni Solomon na ang araw ng
kamatayan ay mas mabuti kaysa araw ng kanyang kapanganakan.  Sasabihin mo, “Paano mangyayari iyon?
Naniniwala ako sa Salita ng Dios, ngunit iyan ay mahirap kong maunawaan.”  Sasabihin mo, “Naroon ako sa
kapangakan ng aking mga anak.  Naaalala ko ang kagalakan at ang kagalakan ng pagkakaroon ng mga anak
na ito.  At sinasabi mo na kung bigla, sa kalagitnaan ng gabi, ang isang apat na taong gulang ay dalhin sa
ospital at mamatay, o ang asawa ng apatnapung taon ay mamatay, o marahil ang isang kabataan ay
mamatay, sasabihin mong iyan ay mas mabuti?”  At isasagot namin, “Syempre, hiwalay kay Jesu Cristo ito
ay hindi mas mabuti.  Hiwalay kay Jesu Cristo, ang araw ng kapanganakan at ang araw ng kamatayan ay
masasamang araw.  Hiwalay kay Jesu Cristo, ito ay masamang lahat.  Ngunit, oo, kay Jesu Cristo, ang araw
ng kamatayan ay mas mabuti kaysa kapanganakan.  

Dahil, nakita mo, una sa lahat, itong buhay ngayon ay mayroong paghihirap ng ating kasalanan.  
At ang kapanganakan ay tanda ng ating pagpasok sa lahat ng paghihirap, samantalang ang kamatayan ay
tanda ng ating pagpasok sa kaganapan ng walang hanggang kagalakan.  Oo, itong buhay sa kasalukuyan ay
mabuti kay Cristo.  At mayroon tayong walang hanggang buhay at pananampalataya kay Jesu Cristo ngayon.
Si Cristo sa atin, sabi ng apostol, ay ang pag-asa ng kaluwalhatian.  Ngunit ngayon tayo ay nabubuhay sa
ating makasalanang laman.  Tayo ay nabubuhay na may kaabahan at pagpapagal.  Tayo ay nabubuhay sa
walang-tigil na pakikipaglaban sa kasalanan.  

Kaya pinalalaki natin ang ating mga anak sa gitna nitong sanlibutan upang maging mga sundalo ng krus at
upang labanan ang kanilang kasalanan.  Iyon ang kanilang kaaway.  Ginagawa mo bang mabubuting sundalo
ng krus ni Jesu Cristo ang iyong maliliit na anak na lalaki at babae? 

Subalit may isa pang dahilan kung bakit ang kamatayan para sa Cristiano ay mas mabuti.  Iyan ay dahil sa
kamatayan tayo ay dinadala sa kalubusan ng pakikisama sa Dios.  Pumapasok tayo sa bahay ng ama na may
maraming silid.  At sinasabi sa atin ng Biblia na may isang bagay na di-mailalarawan ang kahalagahan kapag
nakita mo ang mukha ng Dios.  Mababasa natin, “Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa
katuwiran; kapag ako'y gumising, aking mamamasdan ang iyong anyo at masisiyahan” (Awit 17:15).  Sinasabi
ng apostol, “Sapagkat ngayo'y malabo nating nakikita sa isang salamin, ngunit pagkatapos nito ay makikita
natin nang mukhaan” (I Cor. 13:12).    

Sa sandaling mamatay ang isang Cristiano, ang kanyang kaluluwa ay dadalhin kay Jesu Cristo, ang ating Ulo
at ang ating Tagapagligtas.  Sa sandaling humarap tayo kay Jesus nauunawaan natin, tayo ay ganap na
masisiyahan.  Sinabi ni Jesus sa magnanakaw sa krus, “Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay
makakasama ko sa Paraiso” (Lucas 23:43).  Ibinigay Niya ang pag-asang iyon, sa pagiging higit pa sa sapat
na kaginhawahan upang mapagtagumpayan ang lahat ng sakit at kahirapan sa kanyang kaluluwa.     

Kaya, mga magulang, kailangan nating palakihin ang ating mga anak.  At kailangan natin silang dalhin kung
minsan sa libing ng isang mahal sa buhay, at tumayo sa harapan ng isang libingan at tambak ng putik at
isang kabaong.  At ang munting batang iyon ay magtatanong sa iyo, “Nasaan siya?  Nasaan si Lola?  Nasaan
si Lolo?”  Titingin sila sa inyong mga mata at makikita nila ang mga luha.  Ngunit dapat din nilang makita sa
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ating mga mata ang kinang ng liwanag ng pag-asa.  At sasabihin mo sa kanila na ang buhay ng kaluluwa ang
mahalaga ngayon.  Sasabihin mo sa iyong munting anak na babae na ang tunay na mahalaga ay hindi ang
kulay ng kanyang buhok o kung gaano siya kaganda o ang magagandang mga bagay na maisusuot niya.
Kundi ang pinakamagandang bagay dapat ay ang kanyang puso.  At ang kanyang puso ay dapat tama sa
Dios, sa kapatawaran ng mga kasalanan.  Sasabihin mo sa kanya na ang kagandahan ay wala sa mga
lalagyan ng kosmetiko, wala ito sa mga patungan sa Nord-strom, o makakamit sa Valley Fitness, kundi kay
Jesu Cristo.  At pagkatapos ay sasabihin mo sa kanila na si Jesu Cristo ay may ganap na tagumpay, at
kukunin Niya ang katawan ng mahal nating namayapa, at ng sarili nating katawan, at bubuhayin sila at
gagawin ang mga katawang iyon tulad ng sa Kanyang lubos na maluwalhating katawan.  Sasabihin mo na
isang araw ang Espiritu ni Jesu Cristo ay darating at iihip sa mga sementeryo at sa mga kalaliman ng
karagatan at mga lantad na lugar, at ang mga patay na buto ay mabubuhay muli sa bagong nilikha ng Dios
magpakailan kailanman kasama ni Jesu Cristo.

At pagkatapos, mga magulang, sisimulan mong sabihin sa iyong mga anak ang tungkol sa kanilang katawan
– na ang kanilang katawan ay templo ng Dios, na ang kanilang katawan ay nilikha upang papurihan ang Dios,
at hindi para sa pakikiapid o droga.  Tuturuan mo sila tungkol sa buhay na mas mabuti at tiyak, na siyang
darating.  Tuturuan mo silang mabuhay para sa langit.

Ang pamilya mo ba ay pauwi na?  Ang iyo bang pag-aasawa ay nasa tamang daan?  Ikaw ba at ang iyong
mga anak ay nabubuhay para sa mas mabuting buhay?  Kung gayon kayo ay handa nang mamatay.  At ang
maging handang mamatay ay nangangahulugang kayo ay nabubuhay ngayon kay Cristo.

Bilang mga kabataan, mayroon tayong pagkiling upang isipin na ang ating hinaharap ay maayos at ang ating
makalupang buhay, kahit paano hanggang makaabot tayo ng apatnapu-limampu-animnapu ay di-madadaig
at di-masisira.  At magugulat tayo kapag ang isang kaibigan na kasing-edad natin ay mamatay o nasuri na
may nakamamatay na sakit.  Laging iba ang masusuri na may kanser, na may sakit na Lou Gehrig, na
nagkaroon ng biglaang aksidente sa sasakyan.  Iyan ay nangyayari sa ibang tao.  Ako ay di-madadaig.  Ako
ay di-tinatablan.  Hindi iyon mangyayari sa akin.

Ngunit sinasabi sa iyo ng Biblia ngayon, “Paano mo nalaman iyan?”  Dapat tayong mabuhay sa
pananampalataya kay Jesu Cristo araw-araw, nagtitiwala sa Kanyang katuwiran at nagtitiwala kay Cristo
bilang buo nating pagtanggap sa Dios.  Nasaan ang iyong puso ngayon?  Sa sandali ng kamatayan ito ay
dapat nakatuon sa krus ni Jesu Cristo.   At dapat na maunawaan mo na sa sandali ng kamatayan ikaw ay
pupunta sa langit hindi dahil ikaw ay mabuting tao, kundi dahil pinakawalan ng Dios ang matindi Niyang galit
laban sa iyong kasalanan sa Kanyang mahal na Anak na si Jesu Cristo.

At sa paniniwala diyan, ikaw ay mabubuhay sa katotohanan at tataglayin mo ang kagalakan sa iyong puso
kay Jesu Cristo.  Magkakaroon ka ng katiyakan.

Ngunit gayunman, ito sa ating harapan bilang mga magulang sa ating mga anak, malalaman natin kung
paano tanawin ang mga bagay na makalupa at malalaman natin kung paano mamuhay tungo sa mga bagay
na makalupa.  Igagalang natin sila.  Pangangalagaan natin sila bilang mga katiwala ng Dios.  Ngunit
mauunawaan natin na ang mga bagay na makalupa ay hindi makapagbibigay-kasiyahan.  Nabubuhay tayo
sa isang kulturang-mamimili.  Walang tigil tayong binobomba ng mga anunsyo ng ganitong mensahe:  “Ang
mga bagay ay nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at kailangan kang magkaroon ng mga iyon ngayon din.”  Ang
mga halaga sa hinaharap ay dapat isantabi para sa personal, kasalukuyang kasiyahan.  Nabubuhay tayo sa
lipunan ng naglalakihang utang ng mga mamimili, pambansang pagkakautang, mga credit card.  Malinaw na
naniniwala ang lipunan na hindi magkakaroon ng panghuling pagsusulit.  Naniniwala silang ang lahat ng
kabayaran ay ipagpapaliban.  Hindi iyan totoo.  Ang kamatayan ay dumarating.  Hindi mo ito
maipagpapaliban.  



Page 5 of  5

Paano natin pinalalaki ang ating mga anak?  Sabi ni Jesu Cristo, “Mag-ingat.  Ang buhay ng tao ay hindi
binubuo ng kasaganaan ng mga bagay na kanyang tinataglay, kundi sa pagiging mayaman sa Dios.”

Kaya ngayon, ano ang bumubuo sa buhay?  Ano ang talagang nakakapagpasaya sa iyo bilang kabataan?  Ano
ang buhay?  Mga damit?  Paggasta?  Masasayang oras?  Mga kasiyahan?  Mga CD?  Bakit gusto mong
magkaroon ng trabaho?  Upang magkaroon ng perang igagasta?  Naniniwala ka bang ang damit ang
gumagawa sa tao?

Nauunawaan mo na ang pamumuhay para sa langit ay gumagawa ng lahat ng kaibahan kung paano ka
mamumuhay at paano mo tatanawin ang mga bagay na makalupa.  Kaya sasabihin mo, “Bakit ako may
trabaho?  Dahil nais kong paglingkuran ang aking Jesus at nais ko Siyang paglingkuran nang tapat.  Sa puso
ng trabahong ito bilang isang ama ay nais kong magbigay sa mga bagay ng kaharian ng Dios para sa aking
tahanan, para sa Cristianong paaralan, para sa iglesia.”  Naaapektuhan nito ang lahat.  At naapektuhan nito
ang pagpapalaki natin sa ating mga anak.

Mga ama at ina, hindi ninyo dapat bilhin ang ekonomiya ng sanlibutan.  Hindi ninyo dapat ipagbili ang inyong
mga espiritual na pag-aari.   Naniniwala akong maraming lalaking nakikinig, ang nasa pagnenegosyo.
Makikilala ninyo ang makinis na daloy sa mga bagay na makalupa.  Walang sinuman ang kasing-kinis ng
diablo.  At sinasabi niya sa iyo ngayon, “Bigyan mo lang ako ng kaunting halaga ng iyong espiritual na
puhunan at ibibigay ko sa iyo ang sanlibutan.  Bigyan mo lang ako ng ilang oras ng trabaho sa Linggo at
gagawin kitang matagumpay.  Bigyan mo lang ako ng ilang sobrang oras upang mapakialaman ang oras ng
inyong hapunan at ibibigay ko sa iyo ang kamay at kamao ng lahat ng mga bagay dito sa sanlibutan.”  

Ngunit ngayon hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na hindi sinasabi sa iyo ng diablo.  Ito ang
makukuha mo kapag aayon ka sa kanyang ipinagbibili.  Magkakaroon ka ng maraming alalahanin.
Magkakaroon ka ng maraming pag-aalala.  Kung itutuon mo ang iyong puso sa mga bagay sa ibaba, makikita
mo ang iyong pag-aasawa na sira na at magkakaroon ka ng mga anak na hindi natutunan ang isang
mahalagang aral ng pagiging Cristiano.  Ang mahalagang aral na iyon ay:  sakripisyo.  Matutulad ka kay Lot.
Tatakasan mo itong kasalukuyang buhay, at ang iyong asawa at mga anak ay maiiwan.

Mabuhay tayo para sa buhay na walang hanggan.  Tayo, na kabilang kay Jesu Cristo ang nabuhay at
dinakilang Tagapagligtas, mabuhay tayo para sa buhay na walang hanggan.  Sa gayon ay mabubuhay tayo
sa kagalakan at sa pag-asa, ang ating pag-asa na hindi tayo kailanman mapapahiya.  At pagkatapos ay
magkakaroon tayo ng pananabik.  Sa ating mga pamilya, at sa ating buhay, at sa ating pag-aasawa, at sa
lahat ng ating ginagawa, sasabihin natin sa isa’t isa:  “Nais ko nang umuwi.  Sabik na sabik na akong bumalik
si Jesus.  Mahal ko Siya.  Mahal ko rin ang Kanyang bayan.  Nais kong dumoon kung saan naroon si Jesus.”

Hindi n’yo ba nais?  Hindi n’yo ba nais, bilang mga magulang, na dumoon kung saan naroon si Jesus?  Hindi
n’yo ba nais umuwi?  Kung gayon, kasama ng inyong mga anak, mamuhay kayo ng buhay na pauwi na.

_______________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Inyo dahil sa mahalagang Salita ng Dios.  Hinihiling naming muli na ito ay
selyuhan Mo sa aming mga puso sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, upang makapamuhay kami dahil sa
nabuhay na Tagapagligtas, na makapamuhay kami na ang aming mata ay nakatuon sa buhay na walang
hanggan, ang pag-asa na hindi kami kailanman magiging kahiya-hiya.  Dumadalangin kami sa pangalan ni
Jesus, Amen.


