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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Juan 20:1-10

“Ang Hindi Lubos Na Walang Lamang Libingan”

ni Rev. Rodney Kleyn

Si Jesus ay nabuhay na at buhay ngayon.  Naniniwala ka ba dito?  At ano ang ibig sabihin nito sa iyo?
Sa ating palatuntunan ngayon, ating titingnan ang pagkabuhay na muli ni Jesus sa pamamagitan ng
paningin ni apostol Juan na naitala sa kanyang evangelio, sa kabanatang 20.

Binibigyan tayo ni Juan ng isang kakaibang pananaw sa pagkabuhay na muli.  Lahat ng apat na mga
evangelio ay nagsasabi sa atin ng pagkabuhay na muli ni Jesu Cristo.  Ginawa nila ito dahil ang
pagkabuhay na muli ng katawan ni Jesus ay ang pangunahin at mahalaga sa Cristianong evangelio.  Isa
sa mga pamamaraang ginawa na mga pangyayari sa evangelio ay sa pagpapakita sa atin ng walang
lamang libingan ni Jesus.  Sinasabi ng mga anghel, sa Mateo 28,  “Siya'y wala rito; sapagka't siya'y
nagbangon, ayon sa sinabi niya. Magsiparito kayo, tingnan ninyo ang dakong kinalagyan ng Panginoon.”
Walang laman ang Kanyang libingan.  Ang walang lamang libingan ay nagsasabi sa atin na Siya ay
nawala, Siya ay nabuhay na.

Subalit mas inilapit pa tayo ni Juan.  Siya, na naging gaya ng pagsilip pa ng mas malapit ay nagbibigay
sa atin ng isang mas malinaw, at sariwang pangyayari.  Hindi lamang niya sinabi sa atin na walang laman
ang libingan, kundi dinala niya tayo sa mismong libingan upang makita ito.  At sa pamamagitan ng mga
mata ng dalawang mga alagad, nina Pedro at Juan, ating nakita na ang libingan ay hindi lubos na walang
laman.  Itinatala ni Juan hindi lamang ang kanilang nakita, kundi maging ang tindi nito sa kanila at kung
paano sila tumugon.  At ginawa niya ito sa atin na kanyang mga manonood upang ang parehong
karanasan na nangyari kay Pedro at Juan ay mangyari sa atin – na tayo, kahit hindi natin nakita ang
walang lamang libingan, ay maniwala din sa pagkabuhay na muli.

Ang makabagong pagpapakahulugan ng pangyayari kay Jesus sa evangelio ay sinasabi na ang mga
kuwentong ito ay imbento lamang ng mga alagad, matapos ang apatnapu o limangpung taon ng
Kanyang kamatayan.  Sinabi sa atin, ng mga alagad, na nagnanais sila na ang kanilang pananampalataya
ay magpatuloy, kahit pa namatay na si Jesus.  Kaya sila daw ay sumulat at nagtipon ng mga kuwentong
ito.  Ang pagkabuhay na muli ay ipinalagay na isang relihiyosong kathang-isip, naglayon na mamalagi
ang alaala ni Jesus.  Sinulatan sila ng mga alagad, sa mga panahon na kanilang nalalamang ang katawan
ni Jesus ay hindi lumabas ng libingan.  Kaya ang pagkabuhay na muli ay isang kasinungalingan.  Sa
ganitong paraan ipinapakahulugan ng marami ang mga sitas na ito.

Subalit ang pagiging saksi ni Juan ay hindi gawa-gawa lamang.  Ito ay isinulat upang ikaw ay
manampalataya na si Jesus ay nagbangon at maniwala, upang magkaroon ka ng buhay na walang
hanggan.
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Kahit pa ang pangyayari kay Juan ay iba, na nagpapasimula ito tulad sa ibang mga evangelio.  At
binabasa ko ngayon ay mula sa Juan 20:1.  “Nang unang araw nga ng sanglinggo ay naparoong maaga
sa libingan si Maria Magdalena, samantalang madilim pa, at nakita ang bato na naalis na sa libingan.”

Hindi nag-iisa si Maria.  Nagtungo siya sa libingan na may kasamang mga babae na mga alagad ni Cristo.
Ang kanilang layunin ay upang kumpletuhin ang paglilibing kay Cristo.  Habang sila ay patungo, inaalala
nila na hindi nila kakayanin na makapasok sa libingan dahil alam nila na may mabigat ang bato ang
nakaharang sa pasukan.  Subalit sa malayo, nakita nila ang libingan, at kanilang napansing ang bato ay
nakagulong papalayo.  Sila ay lubos na nagulat, na may pagkadismaya, at may panibagong kalungkutan
at katanungan.  Ang unang bagay na pumasok sa kanilang isipan na ang libingan ay ninakawan; na may
ibang nagnakaw at marahil ay pinagputol-putol ang katawan ni Jesus, na siyang nakapagpa-dagdag sa
kalungkutan ng mga alagad.  Sila ay nagulat.  At si Maria, sa kanyang pagkagulat, imbes na pumunta
sa ibang mga kababaihan sa libingan, ay tumakbong pabalik sa Jerusalem upang sabihin kay Pedro at
sa iba pang mga alagad, na siyang mahal ni Jesus (ito ay si, Juan),  “Kinuha nila sa libingan ang
Panginoon, at hindi namin maalaman kung saan nila siya inilagay” (v.2). 

Nais kong pansinin mo ngayon na si Maria ay hindi mapandayang babae, na sa kanyang isipan, ay inisip
na si Jesus ay nagbangon mula sa kamatayan.  Hindi, kung ito ang kanyang inaasahan, noong makita
niya ang nakabukas na libingan, siya ay mapapasigaw:  “Nagbagon Siya,” at tatakbo upang tingnan ito.
Hindi, natitiyak ni Maria na patay na si Jesus.  At inaasahan niyang mananatiling patay na si Jesus.  Kaya
nga, nang makita niyang nakabukas ang libingan, kanyang sinabi,  “May ibang nakapasok at ninakaw
ang katawan.” 

Ito ay taliwas sa makabagong pagpapakahulugan.  Ang mga alagad ay hindi isang grupo ng mga tao na
nakaupong naghihintay sa paniniwala sa pagkabuhay na muli at kaya nagawa ang kuwentong ito.  Hindi,
malayo ito sa kanilang isipan.  Hindi ito inaasahan ni Maria.  Nagulat at nadurog ang kanyang damdamin.
Patuloy sa pang-aapi ang mga kaaway ng Panginoon, kahit matapos ang Kanyang kamatayan!  Kaya siya
ay tumakbo na dala ang balitang ito kina Pedro at Juan.

Muli, napakalinaw sa kuwento ni Juan ang pangyayari.  Ipinapakita sa talatang 2 na kailangan siyang
magpunta muna sa bahay at pagkatapos ay sa iba.  Marahil kailangan niyang gisingin ang mga alagad,
una ay si Pedro, at pagkatapos kasama si Pedro na nagtungo naman sa tinitirahan ni Juan.  Nagpasya
sina Pedro at Juan na makita sa kanilang mga sarili.  Kaya, sa talatang 4,  “sila'y kapuwa tumakbong
magkasama; at ang isang alagad ay tumakbong matulin kay sa kay Pedro, at dumating na una sa
libingan.”  Naisulat ito marahil ni Juan marahil nang higit limangpung taon ang nakalipas.  Subalit
natatandaan niya ang detalye na parang kahapon lang ito naganap.  Siya at si Pedro ay magkasamang
nagtungo.  Subalit mas bata siya kaysa kay Pedro.  Kaya siya ang naunang makalapit sa libingan.  

Talatang 5:  “At nang kaniyang [ito ay si, Juan] tunghan at tingnan ang loob, ay nakita niyang
nangakalatag ang mga kayong lino; gayon ma'y hindi siya pumasok sa loob.”  Naghintay siya kay Pedro.
Hindi na nangimi si Pedro.  talatang 6:  “Dumating naman nga si Simon Pedro, na sumusunod sa kaniya,
at pumasok sa libingan.”  Napakatipikal nito kay Pedro.  At pagkatapos ay sinundan siya ni Juan sa
libingan.  Magkasama nilang nakita na ang libingan ay hindi hungkag o walang laman.  Nakita nila ang
telang pinambalot na iniwan ni Jesus bilang patunay na Siya ay nagbangon.  

Ang libingan ay walang laman.  Tandaan mo, ito ay isang bagong libingan kung saan ay wala pang
naililibing.  Nakabalot ang katawan ni Jesus at inilagak dito noong Biyernes ng hapon.  Ngayong umaga
ng Linggo, ang libingan ay wala nang laman.  Wala na rito ang katawan.
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Ngayon, ano ang magagawa mo kung mawalan ng laman ng libingan?  Ano ang iyong iisipin kung ang
patay na katawan ng iyong mahal sa buhay ay nawawala?  Sa palagay ko ang ating iisipin ay tulad din
nang kay Maria.  Nauunawaan ng mga taong ito na ang katawan ng mga patay ay hindi mabubuhay at
maglalakad palayo.  Kaya ang walang lamang libingan ay naghatid sa kanila sa kaisipang ang katawan
ni Jesus ay ninakaw.  At ang punto na aking sinasabi ay ito:  Ang libingang walang laman ay hindi sapat
upang mahikayat ang mga alagad na si Jesus ay bumangon.  Hindi patunay ang walang lamang libingan
ng pagkabuhay na muli.  Subalit ang patunay ay narito sa iniwanan ni Jesus.  May kakaibang bagay
tungkol sa mga tela.  Dumating sa libingan si Juan sa talatang 5.  Siya ay huminto at tumingin at nakita
ang telang lino.  Hindi sinabi sa kuwento kung ano ang kanyang naisip.

Pagkatapos dumating si Pedro (v. 6), at pumunta siya sa pinaglibingan at nakita ang telang pinambalot
na nakalapag at ang panyo na nasa ulo ay hindi kasamang nakalatag ng tela kundi nakabalot sa isang
lugar.  Nasa lugar ang telang pinambalot at ang panyo sa ulo ay nakatiklop at nakatabi sa gilid sa
kakaibang posisyon.

Ano ang ibig nitong sabihin?  Ang ibig sabihin sa atin ni Juan na mayroong isang bagay na maaliwalas
at payapa sa kanilang nakita.  Ang libingan ay hindi ninakawan.  Hindi ganito ang gawain ng mga
magnanakaw.  Kung ang magnanakaw ang pumasok at nagnakaw ng katawan, marahil, tatangayin din
nila ang pambalot, o ‘di naman kaya, kung aalisin naman nila ang pambalot, masisira nila balot ni Jesus
nang hindi ito pagugulungin, kung saan nakapalupot ito sa paikot-ikot mula sa katawan hanggang
ulunan.  Subalit ang nakita nila Pedro at Juan ay hindi gawa ng mga magnanakaw.  Napakaingat itong
tiniklop at tinabi ang tela na nakapalupot sa ulunan ni Jesus.  At ang balot sa Kanyang katawan ay
magkakasamang nakalapag, hindi nakakalat, kundi nakapalag ng magkakasama.  May iba’t ibang
pakahulugan ang ibinigay dito.  May ilang mga commentator ang nagnanais na ating isipin na ang mga
telang ito ay nakapaikot pa rin na nasa anyo ng katawan ni Jesus – na tila isang walang lamang cocoon.
Pwede ito.  Subalit hindi natin ito alam.  At hindi ito mahalaga.  Ang mahalaga dito na sina Pedro at Juan
ay nakitang may gumawa nito na may pag-iingat.  Hindi ito isang tagpo ng nakawan.

Ngayon, nang isulat ni Juan ang tungkol sa pambalot sa libingan, nais niyang balikan natin ang ilang mga
kabanata sa kabanatang 11, kung saan kanyang isinulat ang tungkol sa tela ni Lazaro.  Naaalala mo ba
ito na matapos nilang tanggalin ang bato mula sa libingan ni Lazaro, ay nagsabi si Jesus na may malakas
na tinig:  “Lazaro, lumabas ka.”  At pagkatapos ano ang nangyari?  Lumbas si Lazaro.  Ating mababasa
sa Juan 11:44 na siya ay lumabas  “natatalian ang mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing;
at ang kaniyang mukha ay nababalot ng isang panyo.”  At kailangang sabihin sa kanila ni Jesus,  “Siya'y
inyong kalagan, at bayaan ninyo siyang yumaon,”  ang kaisipan dito na si Lazaro ay ay nakabalot sa mga
telang ito at kailangan niya ng tulong upang makawala rito.

Ito ay kakaiba.  Si Lazaro ay pinalaya mula sa kamatayan ni Jesus, subalit kailangan siyang kalagan ng
iba mula sa pagkakabalot.  Ang kanyang katawan ay nagbalik mula sa libingan, upang siya ay mabuhay
ay makalakad muli.  Nagbalik siya sa dating buhay niya – sa dati niyang pamilya, sa dati niyang tahanan.
Ang lahat patungkol kay Lazaro ay nagbalik sa normal, maliban sa siya ay minsang namatay.  Kaya si
Lazaro ay isang buhay na patotoo sa mundong ito ng kapangyarihan ni Jesus at sa pagkabuhay ni Jesus.
Kung iyong matatandaan, ang mga Judyo, ay nagnais na patayin Siya.

Subalit kay Jesus lahat ay kakaiba.  At marahil, ito ang mga mismong iniisip ni Juan.  Ang telang lino ay
nakalapag doon.  At maingat na tiniklop na nasa ibabaw nito ang panyo na nakatali sa Kanyang ulo.
Walang sinoman ang tumulong kay Jesus upang makaalis sa telang ito.
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Ating mababasa sa talatang 8 na “nakita, at sumampalataya” si Juan.  Ano ang ibig sabihin nito?  Si Juan
ay isang mananampalataya na bago pa ito mangyari.  Siya ay sumasampalataya sa mahabang panahon
na.  Kaya, ang ibig sabihin na naniwala si Juan sa pagkabuhay na muli.  Kanyang pinagsama-sama lahat.
Ang walang lamang libingan.  At ngayon naman ang pambalot sa libingan.  At ang kaisipan at ang
pangangalaga kay Jesus sa Kanyang paglagay ng panyo na hiwalay mula sa natira.  Isa lang ang ibig
sabihin nito kay Juan”  Hindi ito nakawan sa libingan, kundi bumangon si Jesus!  Bago ito para kay Juan
at sa mga alagad.  Ang kalungkutan at ang mga katanungan sa nagdaang mga araw – sa paglilitis at
pagkapako kay Jesus – ay napawi na.  Naghatid ng kapayapaan kay Juan ang pananampalataya.  Hindi
dahil maipapaliwanag lahat ito ni Juan.  Ang patay na mga katawan ay hindi magbabalik sa buhay.  Hindi
maipapaliwanag ni Jesus kung paanong nagawa Niya sa sarili na makalabas sa pambalot sa libingan.
Subalit nalalaman niya na si Jesus ay pinawalan mula sa kamatayan.

May isang bagay na kamangha-mangha dito kaysa sa pagkabuhay na muli ni Lazaro.  Kailangang
maghintay ni Juan upang makita (nang gabing iyon) ang maluwalhating katawan ni Jesus na biglang
nagpakita sa nakasaradong pintuan.  Subalit dito nakita ni Juan at naniwala rito.

Hindi sinabi sa atin kung ano ang inisip ni Pedro sa panahong iyon.  Katunayan, tila sa kuwento na si
Pedro at Juan ay hindi nag-usap tungkol dito.  Palagay ko kung ako ay nasa tagpong ito ng pangyayari,
sabihin na natin isang banggaan ng sasakyan, at hindi ko maunawaan kung ano ang nangyari, tatanungin
ko ang taong katabi ko kung paano niya ito nakita.  Subalit hindi ito ginawa nila Pedro at Juan.  Tahimik
sila.  Hindi nila hinahanap si Maria upang pag-usapan ito.  Sa halip, sa talatang 10, sila ay  “muling
nagsitungo sa kanikanilang sariling tahanan.”  Ang ibig sabihin nito sa atin kung paano sila kasaya at
nagulat.  Si Jesus ay bumangon!  Nanampalataya dito si Juan.  Subalit marami pasiyang iniisip.  Ito ay
palaisipan sa kanya.  Kaya nagtungo sila sa kanilang tahanan na isip ng isip ng paulit-ulit kung ano ang
kanilang nakita.  

Sinasabi ng talatang 9,  “Hindi pa nila napaguunawa ang kasulatan, na kinakailangang siya'y muling
magbangon sa mga patay.”  Dalawang bagay ang sinasabi nito sa atin tungkol sa pananampalataya ng
mga alagad.  Una, hindi pa nila lubos na nauunawaan ito, hindi nila makuhang ipaliwanag ito.  Subalit
gayonman, sila ay sumampalataya dito.  At, pangalawa, ang hindi nila nauunawaan ay ang Biblikal na
pangangailangan ng pagkabuhay na muli.  “Hindi pa nila napaguunawa ang kasulatan, na kinakailangang
siya'y muling magbangon sa mga patay.”  At ito muli ay mahalaga na kaugnay sa makabagong
pagpapakahulugan ng kuwentong ito na ang mga alagad ay gumawa lamang ng kanilang kaisipan at
pananampalataya.  Hindi, inilalarawan ito ni Juan sa kakaibang paraan.  Hindi nila naisip na Siya ay
babangon.  Hindi man lang nila nakita ito sa Kasulatan ng Lumang Tipan, kahit pa ito ay nasa pangako.
Nang sabihin ni Jesus ng paulit-ulit bago pa Siya mamatay na Siya ay babangong muli sa ikatlong araw,
hindi ito tumimo sa kanila.  At magpa-hanggang ngayon, matapos Siyang magbangon, hindi nila
maunawaan kung bakit Siya bumangon.  Ito ay mangyayari mamaya.  Gayonman, sila ay
sumampalataya.

Ito ang kuwento na sinabi ni Juan.

Ngayon, sa pagtatapos, nais kong gumawa ng dalawang mga punto ng pagsasagawa nito sa atin.  Ito
ang una.  Nanampalataya si Juan.  Ikaw rin ba?  Naniniwala ka ba na si Jesus ay bumangon mula sa
kamatayan?  Dapat lang.  Ito ang Salita ng Dios.  Hindi ito magkakamali.  Si Jesus ay nabuhay at buhay
ngayon.  Manampalataya ka tulad sa pagsampalataya ni Juan.
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Pagkatapos, pangalawa, manampalataya ka ng higit pa Kanyang pagkabuhay mula sa libingan – dahil
wala nang iba pa.  Hindi pa ito nakikita nila Pedro at Juan, subalit ito ay kanila ring makikita.  Ang
katunayan na si Jesus ay nagbangon mula sa kamatayan ay nangangahulugan na Siya ngayon ay buhay
at Siya’y naluklok sa langit bilang Panginoon ng lahat.  Siya ay babalik muli bilang buhay na Hukom ng
langit at lupa.  Sa Apocalipsis 1:7:  “Narito, siya'y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya
ng bawa't mata, at ng nangagsiulos sa kaniya; at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy
dahil sa kaniya. Gayon din, Siya nawa.”  Ang Cristong nabubuhay ay babalik muli bilang Hukom.

Pagkatapos, pangatlo, ang pananampalataya sa pagkabuhay na muli ni Cristo ay nangangahulugan ng
katagumpayan – laban kay Satanas, sa kasalanan, at sa impierno.  Tinalo na ito ni Jesus.  Kanya nang
binayaran ang ating kasalanan.  Kanya na tayong tinubos mula sa pagkakahawak ni Satanas.  Kanya na
tayong pinalaya mula sa walang hanggan mula sa impierno.  Ganito ito inilarawan ng Mga Roma 4:25:
“Kanyang binuhay na maguli sa ikaaaring-ganap natin.”  Ang pagkabuhay na muli ni Jesus ay patunay,
mula sa Dios, na tayo ay pinatawad.

Pagkatapos, pang apat, ang pagkabuhay na muli ni Cristo ay nangangahulugan ng bagong buhay para
sa atin.  Kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya ay isang bagong nilalang.  Ang lumang mga bagay ay
lumipas na; narito, ang lahat ay bago na.  Ang pananampalataya sa pagkabuhay na muli ni Cristo ay
nangangahulugan na mayroong pagbabago sa iyong buhay, upang hindi ka na nabubuhay pa sa ilalim
ng kapangyarihan at sa paglilingkod kay Satanas at kasalanan.  Ikaw ay nabubuhay ng bagong buhay
kay Cristo.  Ito ba ay tunay sa iyo?  Na ikaw ay nabubuhay ng bago at banal na pamumuhay?  Kung ikaw
ay tunay na nananampalataya na si Jesus ay nagbangon, ito samakatuwid ay tunay sa iyo.

Pagkatapos, panlima, ang pagkabuhay na muli ni Cristo sa kaluwalhatian ay nangangahulugan na tayo
rin ay ibabangon upang maging gaya Niya.  Mayroong dakilang pag-asa para sa mananampalataya.  Ang
kamatayan ay hindi katapusan.  Ang libingan ay nalupig na.  “O kamatayan, nasaan ang iyong
kamandag?  O libingan, nasaan ang iyong tagumpay?”  Kapag ating nakita si Jesus, tayo ay magiging
tulad Niya.

At pagkatapos, isa pang bagay na katangian ng pananampalataya.  Kahit na ito ay laban sa kanyang
karanasan at kahit pa hindi niya lubos na nauunawaan ito at hindi maipaliwanag, nanampalataya si Juan.
Ang pananampalataya ay paniniwala kahit walang nakikita.   Ano ang paniniwalang ito?  Ito ay paniniwala
sa pahayag ng Dios, ang Salita ng Dios.  Ang pagkakaroon ng pananampalataya ay paniniwala hindi
lamang sa kuwento ng pagkabuhay na muli ni Cristo kundi lahat din ng ipinahayag ng Dios sa Kanyang
Banal na Salita.  Ito ang tunay na pananampalataya.

Ikaw ba ay may pananampalataya?
 
_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, dahil nabubuhay si Jesus, kami ay buhay.  At kami ay mabubuhay ng walang hanggang kasama
Ka.  Nagpapasalamat po kami sa Iyo dahil sa Cristong nabubuhay.  Punuan Mo po kami ngayon ng
Inyong buhay, aming dalangin, Amen.


