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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Filipos 3:8-12

"Ang Nangingibabaw Na Kadakilaan Ni Jesu Cristo”

ni Rev Carl J Haak

Ang Reformed Witness Hour ay magsisimula ngayon sa serye ng tatlong mensahe sa ilalim ng pamagat
na “Pagharap sa Kamatayan.”  Ang kamatayan ay katotohanan na maaaring dumating sa sinuman at sa
anumang oras.  At, bilang mga anak ng Dios, habang ang ating relihiyon ay hindi sa kalungkutan at
kawalang-pag-asa kundi ng buhay at kapayapaan kay Jesu Cristo, gayunpaman, bilang mga anak ng Dios
dapat tayong mabuhay na may kamalayan sa kamatayan at sa sinasabi ng Dios sa atin sa kamatayan.

Upang maging tiyak, ang mga kalungkutan ng kamatayan sa buhay na ito ay malaki.  At sa mga
kalungkutang iyon wala tayong ibang pupuntahan kundi ang ating Panginoong Jesu Cristo, na kaya tayong
aliwin, sapagkat Siya ang Isa na dumaig sa kamatayan at nabubuhay magpakailanman at nagpapahayag
na ang lahat ng sa Kanya ay hindi mamamatay kundi mabubuhay magpakailanman kasama Niya.  

Papamagatan natin kung gayon ang seryeng ito ng mga sermon na “Pagharap sa Kamatayan.”  At
magsisimula tayo sa kahanga-hanga at kamangha-manghang mga salita ni apostol Pablo sa Filipos 3:8-12.

Sa Filipos 3, binabalaan ni apostol Pablo ang mga taga-Filipos laban sa mga magtuturo na ang kaligtasan
ay sa pamamagitan ng gawa ng tao.  Ibinigay niya ang sariling pangyayari sa katotohanang dati rin niya
itong pinaniwalaan.  At ipinagmamalaki niya na kung sinuman ang maliligtas sa batayan ng sarili niyang
kabutihan o sarili niyang gawa, si apostol Pablo na iyon.  Subalit nakita niya ang kanyang sarili bilang
makasalanan.  At nakita niya na ang kanyang tiwala ay sa Panginoong Jesu Cristo lamang.  Pagkatapos
ay nagpatuloy siya, sa mga talatang 8-12 ng Filipos 3, upang sabihin, “Higit pa roon, ang lahat ng mga
bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Cristo Jesus na Panginoon ko.
Alang-alang sa kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay, at inari kong basura lamang, upang
makamit ko si Cristo, at ako'y matagpuan sa kanya, na walang sarili kong katuwiran na mula sa kautusan,
kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, ang katuwirang buhat sa Dios na
batay sa pananampalataya; upang makilala ko siya, at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay
at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan, na ako'y matulad sa kanya sa kanyang kamatayan, upang
aking makamit sa anumang paraan ang muling pagkabuhay mula sa mga patay.
 
Hindi sa ito'y aking nakamit na, o ako'y sakdal na; kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot,
kung paanong ako ay inabot din ni Cristo Jesus.”

Ang pangunahing punto na ginagawa ni apostol Pablo sa mga talatang iyon ay ang ipaliwanag at ipahayag
sa atin ang nangingibabaw na kadakilaan ni Jesu Cristo na ating Panginoon.  O, mas tiyakan, na ang
makilala si Jesu Cristo at manghawakan kay Jesu Cristo sa pamamagitan ng isang tunay na
pananampalataya at matagpuan ng kahanga-hangang biyaya ng Dios kay Jesu Cristo ay mas mahalaga
kaysa anumang relasyon sa sanlibutang ito at mas mahalaga kaysa alinman sa sanlibutan.  Lahat ng iba,
sa paghahambing diyan, ay lubos na kawalan.  Sinasabi ng apostol na mabuhay man tayo ng 10, 16, o
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80 taon, kung nabubuhay tayo, sa biyaya ng Dios, ayon sa katotohanang ito ng nangingibabaw na
kadakilaan ni Jesu Cristo, kung gayon ang buhay na iyon ay may kahalagahang walang hanggan.  Ang
makilala si Cristo ay mas mahalaga kaysa anuman.  Ito ang ating kaaliwan sa pagharap natin sa
kamatayan.  Ano ang ating kaaliwan?  Ang nangingibabaw na kadakilaan ng makilala si Jesu Cristong
Panginoon ko at Tagapagligtas.

Bakit may nangingibabaw na kahalagahan ang makilala si Jesu Cristo?  Una sa lahat, ipinapaliwanag ng
apostol, dahil sa Kanyang katuwiran – dahil sa katuwiran na ibinibigay ni Jesu Cristo sa atin (tt. 8, 9).  Sabi
ng apostol, “Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan
na makilala si Cristo Jesus na Panginoon ko.  Alang-alang sa kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng
mga bagay, at inari kong basura lamang, upang makamit ko si Cristo, at ako'y matagpuan sa kanya, na
walang sarili kong katuwiran na mula sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng
pananampalataya kay Cristo, ang katuwirang buhat sa Dios na batay sa pananampalataya.”  Si Jesu Cristo
ay mas mahalaga, Siya ay higit na dakila, dahil Siya lamang ang nagpapaging-matuwid sa akin sa harap
ng Dios.  Kaya nga lubos na kahanga-hanga na mapabilang sa Kanya.  Ang makilala si Cristo at
mapabilang sa Kanya ay mas mahalaga kaysa anuman dahil walang pag-asa ang isiping matatanggap tayo
sa Dios sa pamamagitan ng sarili nating pagtupad sa kautusan.  Iyan ang puntong ginagawa ni apostol
Pablo.  Ginagawa niya ang punto na walang pag-asang maniwala na sa pamamagitan ng sarili mong mga
gawa ay iyong matatamo ang katuwiran sa Dios. 

Nagpatuloy pa siya sa kapitulo upang ipaliwanag na minsan niyang sinubukang tanggapin ng Dios sa
batayan ng sarili niyang mga gawa.  Ngunit ngayon ang kanyang kaaliwan ay wala siyang sariling
katuwiran, na ayon sa kautusan, kundi ng katuwiran na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu
Cristo.  Alam ni Pablo, at kailangan mong malaman, na kapag kinailangan mong magsulit sa Dios (na
maaaring anumang sandali), kung gayon ang pagtupad sa kautusan (ang iyong mga gawa) ay hindi
magiging sapat.  Dapat mong malaman iyan.  Dapat mong malaman iyan sa iyong kaibuturan kung ikaw
ay anak ng Dios.  Dapat mong malaman na sa iyong sarili, at ayon sa batayan ng sarili mong mga gawa,
hindi ka makakatayo sa harap ng Dios.  Kundi sa halip, kailangan mong magsabi kasama ng publikano:
“Dios, mahabag ka sa akin na isang makasalanan.”

Kung ang isang mahal sa buhay kay Jesu Cristo ay mamatay at kailangang humarap sa Dios na may tala
ng sarili niyang pagtupad sa kautusan, siya ay mapapahamak.  Ano ang sasabihin mo kung dumating ang
Dios sa iyo at hipuin ka – hipuin kang pang-medikal sa paraang hindi ka matutulungan ng lahat ng
kakayahan ng tao, hindi ka kayang panatilin sa buhay na ito?  Walang magagawa ang mga duktor kundi
tumayo at magmasid at sabihing, “Ang kamatayan ay tiyak na mangyayari.”  Ano kung gayon, sa pagtayo
mo sa harap ng Dios, ang iyong sasabihin?  Walang pag-asa kung naniniwala kang ang iyong mga gawa,
ang iyong kaalaman, ay pupuri sa iyo sa Dios.  Ang tanging pag-asa ay matatagpuan kay Cristo.  Hindi ang
pagkakaroon ng sarili kong katuwiran, kundi ng katuwiran na sa pananampalataya kay Cristo; hindi sa
batayan na mabuti akong tao; hindi sa batayan ng mga gawa na ginawa ko; kundi tanging sa gawa at
katuwiran ni Jesu Cristo – sa ginawa Niya sa krus.  Ang aking kasalanan ay ipinako sa krus at hindi ko na
ito taglay.

At matatanggap natin iyan sa pamamagitan ng kaloob ng pananampalataya, pananampalataya kay Jesu
Cristo.  Ito ang kaligtasan.  Wala nang iba pa.  Ang pag-asa natin ay na kay Cristo lamang.

Ang katuwiran na tinatanggap ng Dios ay ang katuwiran na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng
pananampalataya.  Iyan ang dapat mong sabihin.  Kapag ikaw ay humarap sa Ama sa langit, sa gayon ay
ipapahayag mo, “Ama, wala akong karapatan sa aking sarili upang pumasok sa langit.  Ngunit ang Iyong
Anak na si Jesu Cristo, ang tanging may karapatan. Ginawa Niya ang lahat ng katuwiran para sa akin, at
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ayon sa Iyong biyaya tinatalikdan ko ang lahat ng tiwala sa sarili at lahat ng pagmamagaling at lahat ng
aking mga gawa.  At sa pamamagitan ng pananampalataya ako ay tumitingin kay Cristo, na Iyong Anak,
para sa katuwiran, at sa Kanya lamang.  Iyan ang aking karapatan sa langit.”  Na sasagutin naman ng
Dios, “Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon.”

Bakit si Jesu Cristo ay higit na dakila?  Dahil ginawa Niya akong tanggapin ng Dios, at sa Kanya alam kong
hindi ako kailanman itataboy.  Efeso 1:6, 7:  “Para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya, na
ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng Minamahal [sa minamahal na Anak].  Sa
kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo.”  Napakahalaga ng kamatayan ng
mga anak ng Dios, ang kamatayan ng mga binata o matatandang babae o malilit na bata – dahil nakikita
ng Dios ang katuwiran ng Kanyang Anak sa kanila at tinatanggap sila sa kalangitan.

Ngunit si Jesu Cristo ay nangingibabaw na dakila kapag higit pa nating naunawaan ang ibig sabihin ng
matagpuan sa Kanya.  Sabi ng apostol na ninanais niyang matagpuan kay Cristo.  Ang maging Cristiano
ay maging na kay Cristo.  Ito ay bagay na ginagawa ng Dios.  I Corinto 1:29, 30:  “Upang walang sinuman
ang magmalaki sa harapan ng Dios.  Subalit kayo ay na kay Cristo Jesus.”  Kaya ang maging kay Cristo
ay bagay na sa Dios.  Hindi ito sa iyong sarili.  Ito ay sa Dios – ang makapangyarihang pag-ibig at biyaya
ng Dios.  Ang maging na kay Cristo ay nangangahulugan ng kaligtasan.  Sa labas ni Cristo ay
nangangahulugang kailangan mong managot sa iyong sarili.  Ikaw ay nakalantad, ikaw ay walang laban,
wala kang kaligtasan.  Ngunit kung tayo ay na kay Cristo, ay aawitin natin (sa Awit 61):   Ikaw ay aking
kanlungan. 

Ang matagpuan sa Kanya ay nangangahulugan na nakikita ka ng Dios bilang inilagay kay Jesu Cristo, kung
kaya’t si Cristo ang iyong pantakip, ang iyong kanlungan, ang iyong silungan.  Ibig sabihin ay mayroon
kang bagong pagkakakilanlan:  Ito ako, Ako ay na kay Cristo.  II Corinto 5:17, “Kaya't kung ang sinuman
ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang; ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat
ay naging bago.”  Ang na kay Cristo ay nangangahulugang nais mo na ngayong makita ng mga tao na si
Cristo ang iyong buhay.  Namumuhay ka ng ibang buhay.  Nabubuhay ka sa pananampalataya sa Anak
ng Dios, bumaling sa pagsisisi, tumalikod sa buhay na marumi at makasalanan at nagnanasang mamuhay
ng nakalulugod sa Dios. 

Nagpatuloy si Pablo sa pagpapaliwanag sa talatang 10 ng Filipos 3 kung ano ang kahulugan ng maging
na kay Cristo:  “Upang makilala ko siya, at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang
pakikisama sa kanyang mga kahirapan, na ako'y matulad sa kanya sa kanyang kamatayan.”  Ang
pakikisama sa kanyang mga kahirapan, iyan ay, mga kahirapan alang-alang kay Cristo, lumapit sa mga
nasa Kanya.  Dahil ikaw ay nasa Kanya, ikaw ay magtitiis kung paano Niyang pinagtiisan ang panlilibak
at pagtatakuwil ng sanlibutan.  Ikaw ay itutulad sa Kanyang kamatayan.  Ikaw ay lalong higit, sa biyaya
ng Dios, na mamamatay sa kasalanan, sa sarili mong kasalanan, at buhay sa katuwiran.  Ang matagpuang
na kay Cristo ay napakahalaga.  Wala na sa kasalanan, sa kadiliman, sa pandaraya, sa pagkapoot, sa
paninibugho, sa pagkainggit, sa pagnanasa.  Kundi kay Cristo upang mabuhay kung paano Siyang
nabuhay, at upang maging tulad Niya noon.  Ang aking kaligtasan, ang aking pagkakakilanlan ay kay
Cristo.

Bakit nangingibabaw ang kadakilaan ni Cristo?  Dahil nasa Kanya ang kaganapan ng kagalakan,
kapayapaan, pagpapala, buhay, kaligtasan.

Ngunit mayroon pa.  Si Jesu Cristo ay nangingibabaw na dakila dahil sa kapangyarihan ng Kanyang muling
pagkabuhay.  Sa mga talatang 10 at 11 sinasabi ni apostol Pablo na naranasan niya ang kapangyarihang
iyon.  Ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay ay nararamdaman una sa lahat sa espiritual na
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pagbabago na kilala sa Kasulatan bilang “muling kapanganakan.”  Napakalakas ng kapangyarihan ni Jesu
Cristo upang dumating sa isang pusong patay, upang dumating sa isang mapaghimagsik, napopoot na
puso, at supilin ang pusong iyon at lumikha ng bagong buhay, ang buhay ng pagsunod sa Dios.  Sinasabi
ni apostol Pablo, “Upang makilala ko siya, at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay.”  Ang
kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay ay ang kapangyarihan ng bagong buhay ni Cristo sa loob
ng Cristiano, naghahatid sa atin sa pagsisisi, at sa pananampalataya, upang magmahal at magalak.  Ito
ay lubos na mahalaga.  Ito ang nangingibabaw-sa-lahat na kadakilaan ni Jesu Cristo – na binuhay Niya
tayong espiritual mula sa mga patay.  Pinalaya Niya tayo mula sa buhay na bihag ng kasalanan.  Binigyan
Niya tayo ng bagong buhay ng pagsisisi.  

Ngunit higit pa.  Ang kapangyarihan ng muli Niyang pagkabuhay ay ang kapangyarihan din Niya upang
kunin ang ating kaluluwa sa kaluwalhatian sa sandali ng kamatayan.  Ang kapangyarihan ng muli Niyang
pagkabuhay ay nangangahulugan na tinalo Niya ang kamatayan at binago ang kamatayan upang maging
pintuan, daan, kung paanong ang kaluluwa ng mananampalataya ay dinadala sa may kamalayang
presensya, ang masayang presensya, ng Kanyang Panginoon!  “Ako’y inyong makikita at makakasama ko
kung saan Ako naroon.”  

At mayroon pa.  Ang kapangyarihan ng muli Niyang pagkabuhay ay makikita kapag binuhay Niya ang ating
mga katawan mula sa lupa at baguhin sila upang maging tulad sa maluwalhating katawan ni Jesu Cristo,
kung saan tayo ay magsasaya.  Magagalak tayo kay Jesu Cristo sa bagong mga langit at sa bagong lupa.

Ang panghuling hangarin ni apostol Pablo ay hindi ang lulutang siya bilang walang katawang espiritu sa
buong walang hanggan, kundi ang kanyang katawan ay bubuhayin.  Tatayo siya sa presensya ng
Panginoon na niluwalhati, doon upang sambahin at doon upang purihin ang Dios magpakailanman.

Bakit si Cristo ay lubos na nangingibabaw na dakila?  Dahil (1) tayo ay tinanggap ng Dios sa Kanya; (2)
tayo ay ligtas sa Kanya; (3) tayo ay binuhay tungo sa bagong buhay, kaluluwa at katawan.  Si Cristo ay
napakahalaga, maganda, mabuti.  Siya ang ganap nating kasiyahan.  

Panghuli, ang mapabilang kay Jesu Cristo ay lubos na maganda at mahusay dahil hinahawakan Niya tayo.
Nagtapos ang apostol sa talatang 12, “Hindi sa ito'y aking nakamit na, o ako'y sakdal na; kundi
nagpapatuloy ako [o hinahanap ko, napapatuloy ako upang gawin itong akin dahil ginawa ako ni Cristo
na Kanya.”  Nagpapatuloy ako, bakit?  Dahil ginawa ako ni Cristo na Kanya.   

Mababasa natin sa I Corinto 6:19, 20:  “O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng
Espiritu Santo na nasa inyo, … at kayo ay hindi sa inyong sarili? Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga.”
Mababasa natin sa Roma 14:8, “Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nabubuhay; o kung
namamatay tayo, sa Panginoon tayo'y namamatay.  Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa
Panginoon.”  Hindi sinasabi ni Pablo, “Nagagalak ako kay Jesu Cristo at naniniwala ako na ako’y panatag
sa walang hanggan at samakatuwid naglalayag na walang ingat at pabaya sa kasalanan.”  Kundi sinasabi
ni Pablo, “Si Cristo ay mahalaga, ako ay panatag sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang biyaya.  Ako’y
panatag sa walang hanggan at samakatuwid, dahil hinahawakan ako ni Jesus, nagpapatuloy ako upang
maging katulad Niya.”  Dahil tayo ay hinahawakan ni Cristo sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, tayo ay
nagpapatuloy, nanghahawakan sa Kanya.  

Ang apostol ay nananabik sa kaganapan.  Hindi siya nasisiyahan sa kasalukuyan niyang katayuan.  Alam
natin na ngayon, kay Jesu Cristo, mayroon tayo ng bawat espiritual na pagpapala.  Ngunit nalalaman din
natin na ang ating karanasan sa mga pagpapalang ito ngayon ay hindi buo.  At hindi ito buo gaya ng
nararapat.  At mayroon pa rin, nagpupunyagi tayo laban sa sarili nating kasalanan at makasalanang laman.
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Kaya sinasabi ng apostol, “Mayroon pang higit sa unahan para sa akin!  Nagpapatuloy ako.” 

Sa gayon ay nananalangin siya.  Nananalangin siya na sana sa wakas ay makapasok siya sa kaganapang
iyon ng kaluwalhatian.  Kapag higit ang nakikita mo kay Cristo, mas higit mong malalaman ang Kanyang
pag-ibig, mas higit mong malalasahan ang Kanyang kadakilaan – na ikaw ay hinahawakan Niya – mas higit
kang magnanasa tungkol sa Kanya, mas higit mong nanasain na mamuhay sa ikararangal at ikapupuri
Niya, at mas higit mong nanasain na kung paano Siyang banal, dalisay, at mahabagin, ay magiging gayon
ka rin ngayon.  At isang araw ikaw ay haharap sa Kanya sa kaluwalhatian.

Ang makilala si Jesu Cristo ay isang bagay na nangingibabaw sa lahat.  Ang katunayan ng pagkakilala kay
Jesu Cristo ay ang sabihing, “Siya ang lahat sa akin.  Siya lamang ang nais ko.  Ang Panginoon ay aking
pastol, hindi ako magkukulang.  Siya ang lahat sa akin.  Siya ang aking katuwiran.  Siya ang aking
kaligtasan.  Siya ang aking muling pagkabuhay.  Mahigpit Niya akong hinahawakan.  Hindi Niya ako
bibitiwan.  Ginagawa Niya akong tapat na nahahanda mula ngayon upang mamuhay sa Kanya.”

Ang kamatayan, kung gayon, ay pakinabang para sa mananampalataya dahil makakasama na niya si
Cristo.  Napakarami pang dapat malaman tungkol sa Kanya.  Ang Kanyang hiwaga ay di-mauubos, sa
buong walang hanggan. 

Kaya bakit kung minsan ang Dios ay bigla at nakakagulat na dumarating at kinukuha ang isang mahal sa
buhay tungo sa Kanya sa kaluwalhatian?  Bakit Siya gagawa ng gayong kalaking pighati sa puso ng
pamilya at mahal sa buhay na naiwan?  Bakit Niya ginagawa iyan?  Ang isang dahilan ay ito:  dahil si Jesu
Cristo ang lahat.  Siya ang lahat sa iyo ngayon.  At dahil nasa iyo Siya, hindi ka na mamamatay.

_____________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Salita, sapagkat ang Iyong Salita ay katotohanan, at ang Iyong Salita ang aming
kaaliwan.  Habang kami ay nasa sanlibutang ito nararanasan namin ang katotohanan ng kamatayan,
kalungkutan, at pighati.  Ngunit Siya ang aming Ilaw.  Siya ang aming Pag-asa.  Walang naglalagay, sa
Iyong biyaya, ng kanilang tiwala sa Kanya ang iiwanan.  Ang mga salita ni apostol Pablo ay gawin Mong
sarili naming mga salita ngayon.  Hayaang ang aming pangunahing kaaliwan at pangunahing kagalakan
sa buhay ay ang matagpuan kami kay Cristo, na ang Kanyang katuwiran ay amin – isang walang dungis
at walang hanggang katuwiran, upang aming malaman na kami ay ligtas sa Kanya sa buong walang
hanggan, upang malaman namin ang kapangyarihan ng muli Niyang pagkabuhay sa amin, at upang kami
ay mamuhay sa kaaliwan na mahigpit Niya kaming hinahawakan at pinapatnubayan ang lahat ng mga
bagay sa aming buhay.  At ipagkaloob sa amin ang Kanyang kapayapaan.  Dumadalangin kami sa
pangalan ni Jesus, Amen.


