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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

I Corinto 15:20

“Ngayon si Cristo ay Binuhay”

ni Rev Rodney Kleyn

Ngayon ay Linggo ng Pagkabuhay.  Sa Linggo ng Pagkabuhay inaalala at ipinagdiriwang ng mga tunay na
mananampalataya ang pisikal na muling pagkabuhay ni Jesu Cristo mula sa mga patay.  Sinasabi sa atin
ng Biblia, sa Mateo 28, na nang unang araw ng sanlinggo, maagang-maaga pa, ang patay na katawan ni
Jesus ay nabuhay at bumangon mula sa libingan kung saan ito inihimlay.  Ito ang ipinagdiriwang natin
ngayon at, tunay na inaalala natin bawat linggo kapag sa unang araw ng sanlinggo bilang iglesia sa
Bagong Tipan tayo ay nagtitipon upang pampublikong sumamba.  Ang Sabbath ng Cristiano, sa unang
araw ng sanlinggo, ay lingguhang pag-alaala sa muling pagkabuhay ni Jesus. 

Sa ating panahon, panahon na kung saan ang lahat ay tila kailangan ng siyentipikong paliwanag, at
panahon kung saan ang Biblia ay kinukwestyon, dapat nating bigyang-diin na ang muling pagkabuhay ni
Jesus ay makasaysayan.  Na ito ay tunay na nangyari.  Maraming tao ngayon ang nagdiriwang ng Linggo
ng Pagkabuhay, ngunit kasabay nito ay itinatanggi na si Jesus ay bumangon mula sa mga patay.
Karaniwan ngayon na tinatanaw ang muling pagkabuhay ni Jesu Cristo bilang sagisag o maalamat.  Ang
muling pagkabuhay ay ipinaliliwanag bilang pamana ng pagiging buhay ni Jesus sa alaala ng mga
tagasunod Niya.  Ang mga tao, na sumusunod sa siyensya sa halip na sa Kasulatan, ay sasabihing
imposible para sa katawan ng tao kapag namatay na ang muling mabuhay, kaya sisikapin nilang
maghanap ng ibang paliwanag para sa muling pagkabuhay.

Ngunit ang bawat tunay na mananampalataya ay tinatanggap ang Kasulatan sa sinabi nito,
pinaniniwalaang si Cristo ay pisikal at literal na bumangon mula sa libingan, na ang Kanyang katawan, na
namatay, ay muling nabuhay.  Naniniwala tayong ang muling pagkabuhay ay tunay na nangyari.  Hindi
natin ito pinaniniwalaan dahil ito ay mapatutunayan ng siyensya o ng pisikal na katibayan; sa halip, ang
patunay ng muling pagkabuhay ay matatagpuan sa Salita ng Dios.  Sa pamamagitan ng Salita ng Dios,
tayo ay naniniwala sa muling pagkabuhay.

Ang Biblia, sa kabuuan, ay itinuturo ang muling pagkabuhay ni Cristo.  Ito ay inihula sa Lumang Tipan.
Sa Awit 16:10, si David ay mala-propetang nagsalita tungkol kay Cristo, “Sapagkat ang aking kaluluwa sa
Sheol ay hindi mo iiwan, ni hahayaan mong makita ng iyong banal ang Hukay.”  Nang magsalita si Jesus
sa Kanyang mga alagad tungkol sa Kanyang kamatayan, paulit-ulit Niyang sinabi sa kanila na sa ikatlong
araw ay muli Siyang mabubuhay mula sa mga patay.  Matapos bumangon ni Jesus, nagpadala Siya ng mga
makalangit na mensahero, mga anghel, na nagsabing, Wala siya rito, sapagkat siya'y binuhay, tulad ng
sinabi Niya.  At sinabi ng mga alagad sa isa’t isa, tunay ngang Siya ay muling binuhay.  Maraming beses
ang muling binuhay na Jesus ay nagpakita sa Kanyang mga alagad upang ipakita sa kanila na tunay ngang
Siya ay muling binuhay.  May mga saksi sa Kanyang muling pagkabuhay.  Kung kaya, sa mga araw, mga
linggo, at mga buwan na kasunod ng muling pagkabuhay ni Jesus, ito ay di-maitatangging katotohanan,
kaya ang mga Judio ay kailangang gumawa ng kwentong pantakip.
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Walang tanong na ang Biblia ay nagtuturo na si Jesus ay nabuhay.  Ang bawat tunay na mananampalataya
na tinatanggap ang Biblia sa sinabi nito ay naniniwalang si Jesus ay nabuhay.

Ginagawa natin iyan, hindi lamang dahil sinasabi ng Biblia na ito ay totoo, kundi dahil ang muling
pagkabuhay ni Jesus ay mahalaga sa mensahe ng ebanghelyo.  Ito ay mahalagang bahagi ng nagliligtas
na gawa ni Jesus para sa atin.

Nang magsimulang ipangaral ng mga tagasunod ni Jesus ang ebanghelyo pagkatapos ng Pentecostes, ang
muling pagkabuhay ni Jesus ay mahalagang bahagi ng mensaheng iyon.  Hindi lamang pumarito at
namatay si Jesus sa lugar ng mga makasalanan, kundi nabuhay din siya sa ikatlong araw, buhay ngayon
at namumuno sa lahat, at muling paparito upang hatulan ang sanlibutan.  Sa I Corinto 15 mga talatang
1 hanggang 4 sinasabi ni Pablo, “Ngayon, mga kapatid, ipinaaalala ko sa inyo ang magandang balita na
ipinangaral ko sa inyo… na sa pamamagitan nito kayo ay ligtas… na si Cristo ay namatay para sa ating
mga kasalanan… at siya'y inilibing; at muling binuhay nang ikatlong araw ayon sa mga Kasulatan.”

Sa araw ng Pentecostes, nang tumayo si Pedro upang mangaral, sinabi niya sa kanyang tagapakinig, na
siyang pumatay kay Jesus, na “siya'y muling binuhay ng Dios, pagkatapos palayain sa mga hirap ng
kamatayan, sapagkat hindi maaaring siya'y mapigilan nito” (Mga Gawa 2:24).

Sa Mga Gawa 10, ipinangaral ni Pedro ang muling pagkabuhay ni Jesus sa mga Hentil sa bahay ni Cornelio.
Sa Mga Gawa 13:29-30, si Pablo ay nangaral patungkol kay Jesus, “kanilang ibinaba siya sa punungkahoy
at inilagay sa isang libingan.  Ngunit siya'y binuhay ng Dios mula sa mga patay.”  At muli, sa Mga Gawa
17:31, nangangaral sa Atenas sa mga Hentil na tagapakinig na hindi pa nakakarinig ng ebanghelyo, sinabi
ni Pablo na “itinakda ng Dios ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan ayon sa katuwiran
sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga [iyon ay, si Jesu Cristo], at tungkol dito'y binigyan niya ng
katiyakan ang lahat ng tao, nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay.”

Sa pamamagitan ng pagbuhay kay Jesus mula sa mga patay, sinabi sa atin ng Dios na si Jesus ay buhay
at muling paparito bilang hukom.  O, tulad ng sinasabi sa atin ng Roma 1:4, ipinahayag sa pamamagitan
ng pagkabuhay mula sa mga patay na si Jesus ay Anak ng Dios.

Kung kaya’t ito ay binigyang-diin sa pangangaral ng unang iglesia bilang isang mahalagang bahagi ng
mensahe ng ebanghelyo.

Bakit?  Bakit napakahalagang paniwalaan ang muling pagkabuhay ni Jesus?

Sa pinakadakilang kapitulo ng Biblia tungkol sa muling pagkabuhay, I Corinto 15, sinasabi sa atin ni Pablo
kung bakit napakahalaga ng muling pagkabuhay ni Jesus.  At dito, unawain, sinasagot ni Pablo ang mga
taong nagdududa tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus.  Sinasabi ito ni Pablo, sa mga talatang 16-20:
Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Cristo man ay hindi muling binuhay.  “Kung
si Cristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo'y nananatili
pa rin sa inyong mga kasalanan.  Kung gayon, ang mga namatay kay Cristo ay napahamak.  Kung para
sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Cristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa.  Subalit
ngayon, si Cristo ay binuhay mula sa mga patay, na siya ang unang bunga ng mga namatay.”

Huminto lang na kasama ko at pansinin ang ilang mga bagay dito.

Sinasabi ni Pablo, kung ang taong namatay ay hindi muling binuhay, kung gayon si Cristo ay hindi
nabuhay.  At kung si Jesus ay hindi nabuhay, ang inyong pananampalataya ay pagsasayang lang ng oras
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at lakas.  Kung si Jesus ay hindi muling binuhay, kayo ay nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan.
Walang kapangyarihan sa Kanyang kamatayan.  Ang libingan at hindi si Jesus ang may tagumpay.  Kung
hindi muling nabuhay si Jesus, ay walang kapatawaran.  Walang pagdaig sa sumpa ng kasalanan.  Walang
kapangyarihan upang daigin ang kasalanan.  Kayo ay nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan.  At, kung
si Jesus ay hindi muling nabuhay, kung gayon ang mga namatay ay napahamak na.  Walang pag-asa para
sa kanila.  Kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, walang maililigtas mula sa impierno.  Walang
mamamatay na may pag-asa.  

Kung ang Cristianismo ay relihiyon lamang na may kinalaman sa dito at ngayon, sa pagiging mabubuting
tao sa sanlibutang ito, sa pagkakita ng kagalakan sa buhay lamang na ito; kung ang Cristianismo ay
walang kaugnayan sa isa pang buhay; kung wala itong ibinibigay na pag-asa sa mga tao sa kabila ng
kamatayan, kung gayon ang mga Cristiano ang pinaka walang saysay na tao sa planeta.  Kung gayon tayo
sa lahat ng mga tao ang pinakakawawa.  Bakit mabubuhay bilang mga tagasunod ni Cristo dito sa
sanlibutan, bakit itatanggi ang iyong sarili at magdurusa para kay Cristo, kung walang muling pagkabuhay?

Ngunit, NGAYON, si, Cristo, AY binuhay, mula sa mga patay!

Nakita mo, ang mga ito ang kahulugan ng muling pagkabuhay.  Hindi na tayo nananatili sa ating mga
kasalanan.  Ang kasalanan ay nabayaran na.  Ang kamatayan ay nadaig na.  Ang kapangyarihan ng
kasalanan ay nawasak na.  Mayroon tayong pag-asa sa kabila ng libingan.  Si Jesus ay buhay, at nadaig
hindi lamang ang kamatayan, kundi ang impierno at si Satanas.  Kung kaya’t ang pananampalataya natin
sa Kanya ay hindi walang kabuluhan, at hindi tayo kawawa at walang saysay, kundi ang muling
pagkabuhay ay nagbibigay ng saysay sa buo nating buhay bilang mga Cristiano.  Mayroon tayong pag-asa.
Mayroon tayong kagalakan.  Sumasampalataya tayo sa Dios na nabubuhay.   Nagtitiwala tayo sa
Tagapagligtas na nagliligtas mula sa kamatayan.  Tayo ay narito sa sanlibutang ito, sa isang paglalakbay,
tungo sa isang makalangit na tahanan.

Iyan ang kahulugan ng nabuhay si Cristo.

Kaya nga tayo ay naniniwala na sa ikatlong araw ay nabuhay Siyang muli mula sa mga patay.  Upang
maligtas, dapat tayong sumampalataya sa ating puso na binuhay si Jesus ng Dios mula sa mga patay
(Rom. 10:9).  Ang buo nating kapahayagan ay ang ating Tagapagligtas ay kapwa namatay, at muling
nabuhay (Rom. 4:25; 14:9).  

Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesu Cristo ay umaabot higit pa sa Kanyang pisikal na muling
pagkabuhay.  Ito ay umaabot sa ika-dalawampu’t isang siglo, sa mga puso at buhay ng mga
mananampalataya ngayon.  May malalaking pakinabang para sa atin ngayon, bilang resulta ng muling
pagkabuhay ni Jesus.

Hayaang ninyong banggitin ang tatlo sa kanila.

Ang una ay naging kabahagi tayo ng katuwiran na binili Niya para sa atin sa pamamagitan ng Kanyang
kamatayan.  Sa Kanyang muling pagkabuhay, ibinibigay sa atin ni Jesus ang tinamo muna Niya para sa
atin.  Sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan ay tinamo Niya ang ating katuwiran, na binayaran ang
halaga para sa ating mga kasalanan.  Sa Kanyang muling pagkabuhay, kapwa Niya pinatunayan na ang
kabayaran para sa kasalanan ay sapat na, at ginagamit ang katuwirang iyon sa atin.

Dapat nating tandaan na ang lahat ng ating katuwiran ay nakay Jesu Cristo.  Hindi tayo
katanggap-tanggap at matuwid sa harap ng Dios dahil sa anumang gawa o halaga na nagmumula sa atin.
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Hindi tayo dapat maghukay sa sarili nating mga kaluluwa, o sikapin sa sarili nating mga buhay, upang
gawing katanggap-tanggap ang ating sarili sa Dios.  Tayo ay tinanggap at pinawalang-sala lamang sa
pamamagitan ng pagtitiwala sa isinakatuparan ni Cristo para sa atin.  

Sinasabi sa atin ng muling pagkabuhay na tinanggap tayo ng Dios.  Ang muling pagkabuhay ay pahayag
mula sa Dios tungkol kay Jesus, at gayundin tungkol sa atin na sumasampalataya sa Kanya.  Siya’y
“ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing-ganap” (Rom.
4:25).  

Kung si Cristo ay hindi muling binuhay, nananatili pa rin kayo sa inyong mga kasalanan.  Ngunit ngayon
si Cristo ay binuhay mula sa mga patay.

Mahal na mananampalataya, mayroon ka bang kaginhawahan sa muling pagkabuhay ni Cristo?  Kapag
ikaw ay nabibigatan sa mga pasanin at sa iyong mga sala, nagbubulay-bulay ka ba sa katotohanan ni
Cristo, ang tagapagdala ng iyong kasalanan, yamang binuhay mula sa mga patay, at dinaig ang nararapat
sa iyong kasalanan?  Ang natamo Niya, ay ibinibigay Niya sa atin.

Ang ikalawang pakinabang ng muling pagkabuhay ni Jesus na umaabot sa atin ngayon, ay sa
pamamagitan ng Kanyang muling pagkabuhay tayo ay binuhay tungo sa isang bagong buhay.  Hindi ko
sinabing tayo ay bubuhayin tungo sa isang bagong buhay, kundi tayo binuhay tungo sa isang bagong
buhay.  Ngayon na, sa kasalukuyan, sa araw na ito, tayo ay binuhay tungo sa isang bagong buhay.

Ang bagong buhay na sinasabi ko dito ay ang buhay ng Espiritu Santo na dumarating sa atin sa muling
kapanganakan.  Sa pamamagitan ng gawa ng Espiritu tayo ay pinag-isa kay Jesu Cristo na ating
Tagapagligtas, kung kaya’t ang Kanyang gawa at ang Kanyang buhay ay nagiging atin.  Sinasabi ng Roma
6 na tayo ay inilibing na kasama Niya, at binuhay na kasama Niya sa panibagong buhay.  Ito ang bagong
buhay ng pagpapabanal – ang buhay na ibinukod sa paglilingkod sa Panginoon sa kabanalan at pagsunod.

Sa Galacia 2:20, sinasabi ni Pablo, Ako’y ipinakong kasama ni Cristo.  Ibig niyang sabihin na, sa
pamamagitan ng pananampalataya sa kamatayan ni Cristo, ang Kanyang kamatayan ay aking kamatayan,
binayaran Niya ang sumpa sa akin.  Ngunit dinadala ako ng pananampalataya sa higit pa.  Ako ay
ipinakong kasama ni Cristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin, at ang
buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa
Anak ng Dios na sa akin ay nagmahal, at nagbigay ng Kanyang sarili dahil sa akin.  

Sinasabi ni Pablo, Ako ay buhay.  Ako ay buhay ngayon, sa laman.  Ako ay buhay, sa pamamagitan ng
pananampalataya kay Jesu Cristo.

Pribilehiyo at kagalakan ng bawat mananampalataya na magtaglay ng bagong buhay ni Cristo sa kanyang
kaluluwa.  Dahil sa buhay na ito, tayo ay mapagtagumpay bilang mga Cristiano.  Ang kasalanan ay hindi
pa patay lahat.  Hindi, hindi ito magigiba hanggang sa pisikal nating kamatayan.  Samantala, ito ay
nakikipagdigma laban sa ating kaluluwa at laban sa buhay ni Cristo na nasa atin.  Ngunit, kay Cristo, tayo
ay higit pa sa mga mapagtagumpay.  Mayroon tayong tagumpay! At sa pagpapahayag ng ating tagumpay
laban sa kasalanan, sa gayon tayo ay pumupunta sa labanan.  

Sabi ni Pablo, Ituring ninyong kayo’y tunay na mga patay na, sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa
Dios.  Ito ang nalalaman natin, sinasampalatayanan natin, ipinahahayag natin tungkol sa ating sarili,
habang inilalagay natin ang ating pananampalataya kay Jesu Cristo.  Ganito natin tinataya ang ating sarili,
sa espiritual, sa kasalukuyan.  Habang, sa kalikasan, tayo ay dating patay sa pagkakasala, ngayon tayo
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ay buhay, kung kaya’t sinasabi ni Pablo, “Kaya't huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong
katawang may kamatayan” (Rom. 6:12).

Muli, ipinahahayag natin ang ating tagumpay sa muling pagkabuhay ni Jesu Cristo, at pagkatapos ay
pupunta tayo sa pakikipaglaban sa kasalanan.  Hiwalay sa buhay ni Cristo, tayo ay mga patay, at hindi
natin kailanman makakaya ang kaaway na kasalanan.  Sa Kanya, mayroon tayong tagumpay.

Ang ikatlong kasalukuyang pakinabang ng muling pagkabuhay ni Jesus ay ito, na mayroon tayong pangako
at sumpa ng sarili nating pinagpalang muling pagkabuhay.  

 “Sapagkat nalalaman ko na ang aking Manunubos ay nabubuhay, at sa wakas siya'y tatayo sa lupa; at
pagkatapos na masira nang ganito ang aking balat, gayunma'y makikita ko ang Dios sa aking laman” (Job
19:25-26).

Sinabi ni Job ang mga salitang ito, yamang nalalaman na siya ay mamamatay.  Ngunit, yamang naniniwala
na nabubuhay ang kanyang Manunubos, alam niya na ang kanyang laman ay mabubuhay din balang-araw
upang makita ang Dios.  Ginawa niya ang kapahayagang ito malayo pa bago ang muling pagkabuhay ni
Cristo, ngunit sumasampalataya siya sa buhay na Dios, kaya’t naniniwala siya na siya rin ay mabubuhay.

Si Jesus ay hindi patay.  Siya ay nabubuhay.

Si Jesus ay muling nabuhay bilang pangako, isang katiyakan, at isang pangako na ang ating mga katawan
ay muli ring bubuhayin. 

Ito ay dobleng pangako, pangako na gumagawa sa dalawang paraan.

Kaunti sa ating pagkatao, kinakatawan sa pantaong kalikasan ni Jesu Cristo, ay binuhay nang muli at
nabubuhay kasama ng Ama sa langit.  Sinasabi ng Colosas 3:3 na ang ating “buhay ay natatagong kasama
ni Cristo sa Dios.”  Ang Cristong muling nabuhay ay tinawag na “unang bunga ng mga namatay” (I Cor.
15:20).  Kaunti ng lupa ay dinala sa langit, upang ipakitang higit pa ang kasunod.

Kasabay nito, ang lagak ng pinagpala at walang hanggang muling pagkabuhay ni Cristo ay naiwan sa atin
dito.  Ang kaunti ng langit ay inilagay sa ating mga puso at naranasan sa ating mga buhay.  Mayroon tayo
ng “paunang bayad ng Espiritu” (II Cor. 5:5).  

Gaano magiging pinagpala ang panghuling araw ng muling pagkabuhay.  Ang nabubuhay na Cristo ay
darating sa mga ulap.  Magbibigay Siya ng makapangyarihan, mabisang panggising sa lahat ng nasa
kanilang libingan.  Sa isang saglit, sa isang kisap-mata, tayo ay mababago.  Ang mga patay ay bubuhayin,
walang pagkasira.  At ang kamatayan ay lalamunin sa pagtatagumpay.

Ang muling pagkabuhay ni Jesu Cristo ay sagot sa panghuling problema ng tao, ang problema ng
kamatayan.  Inaalis nito ang sumpa ng walang hanggang kamatayan mula sa akin.  Dinadaig nito ang
kamatayan na aking likas.  Tinitiyak nito na ang patay kong katawan ay muling bubuhayin upang
makasama ng Panginoon.

Ang pananampalataya sa muling pagkabuhay ni Jesu Cristo ay tumitiyak sa akin ng lahat ng ito.

Si Jesus ba ay nabuhay mula sa mga patay?  Kung hindi mo ito pinaniniwalaan, ikaw ay nananatili pa rin
sa iyong kasalanan.  Kung hindi mo ito pinaniniwalaan, ikaw ay nasa kaawa-awang katayuan.  
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Subalit ngayon, si Cristo ay binuhay mula sa mga patay.

______________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa kapangyarihan ni Jesu Cristo na dumaig sa kamatayan at sa libingan,
at kung saan Siya ay nagdusa para sa amin ng matinding paghihirap ng impierno na nararapat sa aming
mga kasalanan.  At nagpapasalamat kami sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus na umaabot
sa aming mga puso, upang kami ay baguhin, upang kami ay gawing buhay, upang bigyan kami ng mga
mata para sa langit, mga mata at puso at mga labi at buhay ng pagpupuri.  Oh, buhay na Dios, dalangin
namin, ipagkaloob Mo sa amin ang Iyong buhay.  Amen.


