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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Marcos 5:21-43

"Talitha Cumi”

ni Rev. Carl Haak

Marahil ang iyong puso ngayon ay puspos ng kalungkutan dahil sa pagkamatay – pagkamatay ng isang
bata, pagkamatay ng asawa; biglaang trahedya.  At kung saan ang matatakbuhan mo na lang ay ang
Panginoon.  Dahil ang Panginoong Jesu Cristo ay may Salita ng buhay na walang hanggan.  At ang
Kanyang ebanghelyo lamang ang magpapabango sa nag iisang kaginhawahan sa gitna ng sanlibutang ito
sa harap ng kamatayan.

Ito ang pamagat ng serye ng mga mensahe na ating pinasimulan sa nakalipas na lingo, tatlong mga
mensahe ng “Pagharap sa Kamatayan.”  Nakita natin noong nakalipas na lingo na humaharap tayo sa
kamatayan na may katiyakan na tayo ay pag-aari ni Jesu Cristo at para sa Kanyang kadakilaan.

Ngayon, nais kong pukawin ang inyong pansin sa napakagandang teksto – ang kuwento sa buhay ni Jesus
na nasa Marcos 5:21-43.  Ang teksto ay masyadong mahaba para sipiin.  Ang teksto marahil ay patungkol
sa pagbangon sa kamatayan ng anak na babae ni Jairo, nang sabihin ni Jesus ang mga salitang, “Talitha
cum," na ang kahulugan ay "Munting batang babae, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka!"

Pero marahil hindi ka lamang nalulungkot dahil sa pagkamatay.  Marahil ang iyong kalungkutan ngayon
ay paglapit mo sa harap ng Dios na may matinding kalungkutan, isang kalungkutan na masasabi mong
mas mapait pa kaysa kamatayan.  Marahil ang akala mo, ang paraan mo ay lihim sa Panginoon, na ang
iyong paraan ay imposible, na ang pasanin mo ay masyadong mabigat.  Ating mababasa sa 2 Corinto 1:8
na minsang dinanas ng apostol ay ang sumusunod:  “lubha kaming nabigatan ng higit sa aming kaya,
anupa't kami ay nawalan na ng pag-asang mabuhay.”  Ating mababasa na sinabi ng apostol, walang taong
makakalagpas.  Tila ito ay imposible.  Tila walang sukatan para matuklasan ito.  Ito ay tila mas mahirap
na pasanin.  Ito ay tila nasa ilalim ng mabigat na mga pagsubok at pasanin, sa ilalim ng mabigat na
kalungkutan, lahat ng pag-asa ay nadurog sa aking kaluluwa.  Nananawagan sa atin ang Dios na
pakinggan ng salitang ito ni Jesus na sinabi kay Jairo at sa kanyang maybahay sa gitna ng kanilang
matinding kalungkutan,  “Huwag kayong matakot, manampalataya lamang kayo.”  Manampalataya at
makilala at matiyak sa inyong mga puso na kayo ay pag-aari ng buhay na Tagapagligtas.

Ginamit sa ating teksto ang Marcos 5:21ss.  Dito ipinakilala sa atin ang isang lalaki na ang tawag ay Jairo,
na may malalim na pangangailangan.  Lumapit siya kay Jesus na may malalim at lubhang
pangangailangan.  Siya ay pinuno ng sinagoga, pero isang sumasampalataya kay Cristo.  Siya rin ay taong
may kaya sa buhay.  Siya ay may impluwensya, isang lalaki na may mabuting pagkatao at awtoridad sa
kanyang paligid.  Pero ang lahat ng mga ito ay walang kabuluhan sa mga oras na iyon.  Siya ay may
kailangan kay Jesus na makapagbibigay nito.

Ang anak niyang babae ay may sakit, isang malubhang sakit – na nasa punto na ng kamatayan (mababasa
sa talatang 23).  Ang huling beses na nakita niya ang anak, ang bata ay unti unti nang nanghihina.  At siya
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ay wala nang lakas para panatilihin ang buhay – kahit gustuhin man niya, hindi niya magawang panatilihin
itong buhay.

Malalim ang pag-ibig ng Dios na ibinibigay sa mga mananampalatayang ama at ina sa kanilang mga anak.
Higit pa rito, dahil ang anak na ito ni Jairo ay nag-iisang anak lamang.  Sinasabi sa talatang 23 ni Jesus:
“Ang aking munting anak na babae,” na ibig sabihin,  “ang nag-iisang anak ko na babae.”

Lumapit at nagpatirapa sa paanan ni Jesus at nakiusap sa Kanya.  Dumalamgin siya at nagsabi, “Pumaroon
ka at ipatong mo ang iyong mga kamay sa kanya upang siya'y gumaling at mabuhay."

Napakatindi ng kanyang pagnanais at pangangailangan na tila matatagalan ng kaunti si Jesus sa Kanyang
pagparoon, kaya hindi ito makakarating sa oras.  Sinasabi ni Marcos sa atin, na sa Kanyang pagparoon,
maraming tao ang sumunod kay Jesus.  At si Jesus nga ay sumama kay Jairo, makikita natin na sumisigaw
siguro si Jairo para hawiin ang daan na may maraming tao, para madaliin si Jesus na makarating agad.
Pero talagang napaka-kapal ng bilang ng mga tao.

At pagkatapos mababasa natin ang isang babae na dinudugo sa maraming taon, ang lumapit na sa mga
doktor pero hindi siya natulungan.  Ang babaing ito ay inihatid ng biyaya ng Dios, para makalapit kay
Jesus.  Pinili ng Dios ang mga oras na iyon, sa mga oras na nangangailangan ng madaling oras si Jairo
– upang tugunin ng Dios ang pangangailangan ng isa pang anak Niya.  At sa pagtigil ng Panginoon, at
pakikinig sa kanya, pinagaling ang kanyang sakit at nagsalita sa kanya ng makapangyarihan ang Salita ng
Dios, habang nakatayo si Jairo na may matinding pagnanais na matulungan siya nang walang anumang
sagabal.  Iniisip niya, “Ang anak ko, ang anak ko.”

At pagkatapos dumating ang mensahe kay Jairo habang kinakausap ni Jesus ang babae.  Ang balita ay
dumating sa kanya, mga salita na hindi kayang bigyan ng kasagutan ng sanlibutan:  “Ang anak mo ay
patay na.”  Paano natin ipapahayag ang ganitong matinding kalungkutan.

At gayonman, lahat ng ito ay may sinadyang layunin.  Lahat ng ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan at
kontrol ng Panginoon – ang bawat isa sa mga ito.  Kayang pagalingin ni Jesus ang batang babae kahit sa
malayo.  Nagawa na Niya ito noon.  Masaabi rin niya kay Jairo:  “Jairo, umuwi ka na.  Ang anak mo ay
mabubuhay.”  Pero hindi Niya ito ginawa.  Hindi Niya sinasabi,  “Jairo, hindi mo na kailangang sabihin pa
kung saan ka nakatira.  Alam Ko kung nasaan siya.  Siya ay sa Akin.  Nakikita Ko siya.  Pagagalingin Ko
siya.”  Sinabi ni Jesus,  “Jairo, pinapanasan mo ba ang anak mo sa iyong puso, bilang ama, at bilang
magulang?  Jairo, nasa puso Ko siya na isa sa mga ibinigay sa Akin ng Ama, ipagkatiwala mo siya sa Akin.
Hindi Ko aalisin ang Aking paningin sa Aking pag-aari.”

Pinaghintay rin ng Panginoon si Lazaro na mamatay muna at mailibing.  Bakit?  Pinaghintay Niya sila
upang makita ang Kanyang kaluwalhatian.  Dahil Siya ay soberano.  At sa inyo na minamahal na
magulang, pakinggan ninyo sa inyong puso ang mga salitang ito ngayon.  Minamahal Niya ang Kanyang
mga anak.  Pinangangalagaan Niya sila.  Ginagabayan Niya sila.  Pinangangasiwaan Niya ang bawat
pangyayari sa kanila.  Siya ang Mabuting Pastol at minamahal ang Kanyang mga tupa.  Ang Kanyang
soberano at pamamaraan madalas ay tila pinatatagal Niya, na parang nahahadlangan Siya ng demonyo.

Nasasabi natin,  “Oh, nagmadali lang sana tayo.  Kung nakahanap lang sana agad tayo ng dalubhasa.
Kung alam lang natin…”  Pinapatagal Niya, at iniisip natin pinatatagal Niya ito dahil wala Siyang panahon
para sa atin.  Siya ay may iba pa kasing mga tupa.  Hindi Niya magagawa ito ng sabay-sabay.

Hindi lang ito.  Inuutusan ni Jesus ang ating dinaraanan, sa bawat sandali.  Walang nangyari na nagkataon
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lamang.  At tinatawagan Niya na magtiwala tayo.  Iniisip natin na tila wala Siyang ginagawa, lalo na kapag
nakikita mo na Siya ay hindi agad tumutugon, kapag ang lahat ng ito ay nagdudulot sa atin ng
kalungkutan sa ating mga puso, sinasabi Niya sa iyo ngayon na Siya ay kumikilos.  At Siya ay nasa pagkilos
na ganap sa iyo. 

Sa malalim na pangangailangan, tinanggap ni Jairo ang pag-ibig na pangangalaga ni Jesu Cristo.  Una sa
lahat, tinanggap Niya ang pangangalaga at pag-iingat ni Jesus mula sa baku-bako, at masakit na
pananalita ng kawalang pananampalataya.  Sinabi ni Job sa tatlo niyang mga kaibigan na dumating para
siya aliwin sa kalungkutan:  “kahabag-habag na mga mang-aaliw kayong lahat sa akin.”  Ganito rin siguro
ang sasabihin ni Jairo.  Sa panahon ng kanyang matinding pangangailangan, nauwi na lang ito sa
matinding takot – ang kanyang anak ay patay na – inatake ng kawalang pananampalataya si Jairo.  Huwag
mo itong ikagulat.  Sa panahon ng iyong malubhang kalungkutan, kapag bagsak ka, huwag mong ikagulat
ang tinig ng kawalang pananampalataya ay aatake sa iyo sa panahong iyon.

Dalawang araw siyang inatake nito.  Una sa lahat, sinabi nila sa kanya:  “Ang anak mo ay patay na.  Ano
pa ang kailangan mo sa Guro?”  Iyan ay tinig na nagsasabi sa kanya na may hangganan ang kaginhawan
ni Jesu Cristo.  Hindi ka Niya matutulungan sa ganito.  Siguro noong buhay pa, oo may pag-asa.  Pero
ngayon, higit pa sa Panginoon ang iyong kaguluhan.  Masyadong malaki ang kaguluhan mo para sa kanya.
Hindi ka Niya matutulungan – masyado itong malaki para sa Kanya.  Bakit mo pa Siya guguluhin para
dito?

At siguro, meron din nagsasabi na Siya kasi ay walang interes sa iyo para pakinggan ang kahilingan mo.
Narinig mo na ba ang ahas, o ang demonyo na nagsabi ng ganito sa iyo?>  “Hindi ka matutulungan
ngayon ng Dios.  At siguro hindi pa Siya handa na tulungan ka.”

Sinabi nila ito sa harap mismo ni Jesus.  Isipin mo iyan!  Ganito sila katapang – sa mismong harap ni
Jesus.  Dahil kasama ni Jairo si Jesus.  At iningatan siya ni Jesus, sa pagsasabi na sinasabi ng Kasulatan,
“Huwag kang matakot; manampalataya ka lamang."  Jairo, walang anumang sitwasyon na hindi Kita
matutulungan.

Pagkatapos ang ikalawang pag atake ay nasa talatang 40.  Nang dumating si Jesus sa bahay, sinabi ni
Jesus na ang anak niyang babae ay natutulog lamang, “Siya'y kanilang pinagtawanan.”  Kanilang tinuya
si Jesus.  Langit?  Mga kaluluwa sa kaluwalhatian?  Dugo na para sa kapatawaran?  Naniniwala ka ba sa
kalokohang ito?  Manindigan sa harap ng mga pangako na hindi posible para sa isipan ng karaniwang tao,
ang kawalang pananampalataya ay nagdulot ng tawanan ng panunuya – hindi ka na matutulungan ng
Dios.  

At muli, ating mababasa na sinalag ni Jesus si Jairo at ang kanyang maybahay, ating mababasa sa talatang
40 na pinalabas Niya silang lahat.  Dito nababagay ang kawalang pananampalataya.  Palabasin!  Hindi mo
sila dapat nakikita.  Kung iyan ang nasa daraanan mo sa harap ng Panginoon, silang naglalagay ng
hangganan sa Kanyang kapangyarihan, hindi mo sila dapat nakikita.  Sinasabi ng Dios,  “Sumampalataya
ka!”

Ang pag-ibig ni Jesus kay Jairos ay buong buo.  Hindi Niya siya iniwan.  Ang Kanyang pagtitiis ang
nag-iingat sa kanya.  Ang Kanyang presensya ang kanyang kalakasan.  Lumakad Siya na kasama niya sa
lahat ng panahon, nang si Jairo ay nasa kahirapan.  Isang pagmamahal na pribado at maamo.

At inihatid Niya si Jairo sa silid ng kamatayan.  Ating mababasa na kinuha Niya ang ama at ina at ang
Kanyang tatlong malalapit na mga alagad at ipinasok sa silid at pagkatapos ay isinara ang pinto.  Hindi
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pumasok si Jesus sa silid ng kamatayan.  Si Jesus, kasama ang ama at ina, at ang katawan ng bata ang
tanging nasa silid.  At iyan ang Kanyang pangako, nakita mo ba?  Oo, bagaman ako'y lumakad sa libis ng
lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan; sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo
at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito.  Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Dios kay
Cristo Jesus?  Hindi ka sasaktan ng araw kapag araw, ni ng buwan man kapag gabi.  Walang anumang
aral na mas hahalaga pa dito.  Isang kaibig-ibig, at ganap ang pangangalaga ni Jesus.  Ang pangako ng
Panginoon sa mang aawit ay,  “Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo.”  Ang pangako
ng Dios, na Kanyang ilalagay ka sa ilalim ng Kanyang mga pakpak.  Ang katotohanan Niya ang iyong
magiging saligan at kalasag.

Hindi ito kawalang pag-asa na pakikipagbaka.  Hindi ito madilim at malungkot na lambak ng kawalang
pag-asa.  Hindi ito mahirap pasukin, at malaking kalungkutan.  Hindi ito isang pasanin na masyadong
mabigat sa Kanya.  Palagi, palagi, at palaging nariyan ang presensya Niya na nasa iyong panig, na nasa
iyo hanggang sa dulo ng sanlibutan.

Ang makapangyarihang lakas ni Jesus ay naipakita.  Ating mababasa sa mga talatang 41 at 42,
“Hinawakan niya ang kamay ng bata at sinabi sa kanya, "Talitha cum," na ang kahulugan ay "Munting
batang babae, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka!"  Kaagad bumangon ang batang babae at
nagpalakad-lakad (siya'y may labindalawang taon na). Kaagad silang namangha ng ganoon na lamang.”

Talitha cum; bumangin ka.  Ang mga salita na may kapangyarihang sumasambulat na may pag-ibig.
Paano natin maipapahayag ang pag-ibig kay Jesu Cristo para sa Kanyang mga anak, sa maliit na batang
babaing ito, na nasa Kanyang tipan?  Itininuro sa atin ng talata ang matamis na kaginhawahan ng tipan
ng biyaya.  Ang mga anak ng mga mananampalataya na pinananahanan ng Espiritu Santo, ay mahalaga,
at tunay na mahalaga sa Kanya.

Ito ay salita ng pag-ibig, ng kaginhawahan.  Pero ito rin ay salita ng pagkahinahon at kapangyarihan.
Magbangon ka.  Natatandaan mo ba si Elias at Elisha?  Silang dalawa rin ay nakaranas ng pagbangon ng
dalawang batang namatay.  Pero kung iyong natatandaan, pitong ulit silang lumuhod sa harap ng bangkay
at nanalanagin ng masidhi.  Pero ngayon, ang Hari at Panginoong Jesus ay pumasok sa silid ng
kamatayan.  Walang pagkahibang.  Basta hinawakan lamang Niya ang kamay at nagsabim “Munting
batang babae, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka!”  At ang tanikala ng kadiliman at kamatayan ay sumuko
sa Kanyang salita.

Ang Talitha cum ay salita na sinasabi Niya sa iyo ngayon.  Una sa lahat, iyan ang salita na sinasabi Niya
sa atin, sa ating mga anak, at sa bawat mananampalataya sa Panginoong Jesu Cristo – sa mga magulang,
sa matatanda na, sa kabataan.  Una sa lahat, ito ay salita na sinasabi Niya sa kaibuturan ng Kanyang puso.
Sinasabi Niya,  “Bumangon ka.  Ikaw na patay at naligaw sa kasalanan at pagsuway.  Ikaw na walang
pag-ibig sa Dios.  Ikaw na patay sa espiritualidad.  Ikaw na hindi Ako nakikilala at hindi kayang kilalanin
Ako.  Sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang tinig, dahil nalalaman Niya at dahil pinili Niya tayo,
Siya ay dumarating at nagsasabi,  “Magbangon ka.”  At makakapasok tayo sa buhay.

Pagkatapos nagsalita sa kamatayan.  Siguro dumating ang kamatayan na may tunog ng isang sirena, sa
kalagitnaan ng gabi, sa higaan kapag ang edad ay nasa 85 taong gulang na.  Gayunman, Siya ang
nagsasabi,  “Magbangon ka.”  Sa kamatayan, si Jesus ang nagsasalita.  Anoman ang pangyayari.  Sinasabi
Niya,  “Magbangon ka, halika sa bahay ng Aking Ama na may maraming mansion.”  At pagkatapos, isang
ulit pa.  Sasabihin Niya sa lupa sa panahon ng dakila at maluwalhating sandali kapag tumayo na Siya sa
harap ng libingan ng mga katawan na matagal nang nabubulok sa alabok.  Darating Siyang muli sa lupa
at sasabihin Niya,  “Talitha cum; sinasabi ko sa iyo, bumangon ka!"  At ikaw ay magbabangon sa katawan



Page 5 of  5

at kaluluwa, tungo sa walang hanggang buhay.

Nag aalinlangan ka ba dito?  Sinasabi mo ba, “hindi ko iyan alam”?  Huwag.  Huwag kang manahan sa
kawalang pananampalataya.  Siguro sasabihin natin kagaya ng ama ng batang inaalihan ng demonyo:
“Panginoon, sumasampalataya ako; tulungan mo ang aking kawalan ng pananampalataya.” Pero kapag
nagdududa tayo, sa iba ka tumingin.  Tingnan mo ang krus kung saan naratay ang buhay ni Jesu Cristo.
Tingnan mo ang krus kung saan ibinigay ng Dios ang Kanyang sariling Anak para sa kamatayan, upang
magtamo tayo ng higit pa, kundi buhay na walang hanggan sa Kanya.  Pakinggan mo ang Salita ng Dios:
“Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling Anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit naman hindi
ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay?”  Pagtapos, tumigil tayo sandali na may
malaking pagkamangha.  At magalak tayo.  Kahit sa kamatayan, sa kamatayan ng isang bata, sa
kamatayan ng mahal sa buhay – sila ngayon ay kasama na ni Jesus sa kalangitan.  At doon din tayo
paroroon.  Malapit na rin tayong mapunta doon.  At tayo ay magagalak.  Mga anak, huwag kayong
matakot.  Manampalataya ka lamang.

______________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Inyo dahil sa Inyong Salita.  Basbasan ito sa aming mga puso, na kami
ay manghawakan sa Salitang ito na nagbibigay ng kaginhawahan sa aming Tagapagligtas.  Dalangin
naming ito sa pangalan Niya, Amen.


