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LUCAS 24:4-8 
"SIYA’Y MULING NABUHAY!" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Subalit ngayon, si Cristo ay binuhay mula sa mga patay.  Ito ang mga salitang bumabati sa atin sa 
maluwalhating araw na ito, ang araw kung saan inaalala natin ang muling pagkabuhay ng ating 
Panginoong Jesu Cristo.  Dapat nating alalahanin ang Kanyang muling pagkabuhay, hindi lang bilang 
isang pangkaisipang gawain ngayon kung paano mong kinakabisa ang mga petsa sa kasaysayan, 
kundi dapat nating alalahanin ito sa pamamagitan ng pananampalataya.  At dapat nating ituon 
palagi ang ating paningin doon sa muling pagkabuhay upang tayo ay mabuhay sa liwanag nito.   
 
Ang anak ng Dios ngayon ay lumalakad bilang manlalakbay.  Ang tanging paraan upang lumakad 
bilang manlalakbay ay panatilihing nasa unahan natin ang muling pagkabuhay ni Jesu Cristo.  
Sinasabi ni apostol Pablo kay Timoteo sa II Timoreo 2:8, “Alalahanin mo si Jesu-Cristo na muling 
binuhay mula sa mga patay, mula sa binhi ni David, ayon sa aking ebanghelyo.”  Timoteo, sabi ni 
Pablo, “Sasabihin ko sa iyo nang tahasan na sa kalagitnaan ng iyong buhay at sa maraming 
pagpupunyagi na iyong mararanasan, may isang bagay na dapat mong tandaan kung nais mong 
makapagtiis.  Dapat mong alalahanin na si Jesu Cristo ay binuhay mula sa mga patay ayon sa 
ebanghelyo.”  Dapat natin itong tandaan sa pamamagitan ng pananampalataya.   
 
Ikaw ba?  Sinanay mo ba ang iyong pananampalataya na isabuhay ang katotohanan ng muling 
pagkabuhay ni Cristo?  Sa mga sandali ng kawalang-pag-asa, kapag ang iyong kasalanan ay 
mukhang napakalaki at paulit-ulit, dumadaing ka sa kalooban mo at kinukondena ang iyong sarili, 
nakikita mong bumababa ang kahihiyan sa iyo.  Naaalala mo bang si Jesus ay muling binuhay mula 
sa mga patay at Siya ay nabuhay para sa pagpapawalang-sala sa atin?  Sino ang magsasakdal ng 
anuman laban sa mga pinili ng Dios; sapagkat Si Cristo Jesus na namatay, oo, siyang muling binuhay 
mula sa mga patay?  Sa mga sandali ng tukso, kapag ang daan ng sanlibutan ay tila baga mabuti, at 
may tinig na nagsasabi sa iyo, “Pumanatag ka sa makasalanang sanlibutang ito.  Masiyahan ka sa 
mga kalayawan nito, masiyahan ka sa makasalanang libangan nito.  Ipako mo ang iyong puso sa 
pera.  Aliwin mo ang iyong sarili sa serbesa at alak.”  Naaalala mo ba na Siya ay muling nabuhay?  
Ang sanlibutang ito ay hindi ko na tahanan.  Kundi yamang si Cristo ay binuhay mula sa mga patay, 
itutuon natin ang ating mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas at hindi sa ibaba.  Sa mga sandali 
ng pag-aalinlangan at kalungkutan at takot at pagkalito, dapat nating alalahanin na si Cristo ay 
binuhay mula sa mga patay. 
  
Ito ang bagay na kinailangang alalahanin ng mga alagad ng Panginoong Jesu Cristo sa mismong 
umaga ng unang pagkabuhay na muli.  Isang tanong ang tiyak na aalog sa ala-ala.  Kaya mababasa 
natin sa Lucas 24 na ang mga anghel na isinugo ng Dios sa libingang walang laman ay hinarap ang 
mga babaeng dumating sa libingan na may simple at parang nagtatakang tanong:  “Bakit ninyo 
hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay?”   
 
Ang mga babaeng dumating nang maaga ng Linggo ng umagang iyon ay kasama sa grupo ng mga 
masugid na tagasunod ng ating Panginoong Jesu Cristo.  Ilan sa kanila ay pinagaling ng Panginoon.  
Tinanggap Niya sila na may habag, ang habag ng pagpapatawad.  At tunay at lubos nila Siyang 
minahal.  Sa pagsipi mula sa aklat ng Lucas, nalaman natin na itinuring nilang pagkatawag sa kanila 
ang mangalaga at magbigay ng mga makalupang pangangailangan ng ating Panginoon.  Ang 
kanilang katapatan ay sa pagkatao ng Panginoong Jesu Cristo.  Ito ay katapatang humigit pa sa mga 
alagad.  Sapagkat ang mga babaeng ito ang tumayo sa krus at tumingin sa lahat ng ginawa sa Kanya.  
Ang mga babae ang sumunod kay Jose at Nicodemo nang ibaba nila ang katawan ng Panginoon 
mula sa krus at binalot Siya ng damit panlibing at Siya’y inilibing.  Ngayon ito ang grupo ng mga 
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babae na dumating na may dalang pabango na kanilang inihanda dahil ninais nilang tapusin ang 
pag-eembalsamo sa katawan ng Panginoon na, sa kanilang palagay, ay mabilisang ginawa nang gabi 
ng Biyernes.  Nang ibaba ni Jose na taga-Arimatea at Nicodemo ang katawan ng Panginoon at 
inihanda ito para ilibing sila ay nagmamadali dahil ang Sabbath ng mga Judio at magsisimula sa 
pagsikat ng araw.  At namasdan ng mga babae kung paano inihimlay ang Kanyang katawan.  Kaya 
sila ay pumunta upang tapusin ang wastong paglilibing at gawin ang hinihingi ng pagmamahal sa 
kanila:  pahiran ang Kanyang ulo at mukha, linisin ang katawan mula sa lahat ng dugo nito, marahil 
ay linisin ang Kanyang mga sugat, at pagkatapos ay magsaboy ng mababangong pabango sa Kanya – 
upang tapusin ang wastong pag-eembalsamo sa Panginoon.  Nais nila hindi lamang takpan ang 
pinsala ng kamatayan, kundi alisin ang lahat ng bakas ng kasindak-sindak na paghahagupit at 
pambubugbog na tiniis ng Panginoon.  Ang mga babae ay dumating nang umagang iyon dahil sa 
pagmamahal kay Cristo upang gawin itong huling gawa.   
 
Subalit hindi nagawa ng mga babae ang alinman sa mga iyan.  Hindi sinabi sa atin kung ano ang 
nangyari sa mga pabango na dinala nila.  Nabasa natin, sa halip, na nang dumating sila sa libingan 
sila ay nagtaka at natakot.  Sila’y naguluhan sa paraang kahit ang kanilang pighati ay panandaliang 
naisantabi.  Nasumpungan nilang naigulong na ang bato mula sa libingan.  Nang sila’y pumasok, 
hindi nila nakita ang katawan ng Panginoong Jesus. 
 
Ang libingang pinaglagakan sa Panginoon ay isang inukang yungib kung saan ay maaaring pumasok 
sa payukong posisyon.  Sila ay labis na nagtataka.  Sila ay nagtataka dahil, gaya ng sinasabi sa atin ni 
Juan, ang mga damit panlibing – ang mga damit na pinambalot sa katawan – ay naroong lahat at 
nakalatag.  Subalit wala doon ang Panginoon.  At sila ay natakot.  Mababasa natin, “Habang sila'y 
nagtataka tungkol dito, biglang may dalawang lalaki na nakasisilaw ang mga damit ang tumayo sa 
tabi nila. Ang mga babae ay natakot at isinubsob ang kanilang mga mukha sa lupa….”  Sila ay nasa 
loob ng libingan.  Nakita nila ang isang bagay na di-maipaliwanag.  Pagkatapos ay lumitaw ang 
dalawang anghel mula sa presensya ng Dios.  At sinakmal sila ng takot kung kaya’t sila ay 
napaluhod at ang kanilang mga mukha ay isinubsob sa lupa.   
 
Doon nagtanong ang mga anghel ng tanong na:  “Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga 
patay?  Maaaring sa inyo ito ay mukhang pinakamakatwirang gawin.  Ngunit ito ay talagang 
kakatwa.  Bakit ninyo Siya hinahanap, ang buhay na Panginoong Jesu Cristo, dito sa gitna ng mga 
patay?” 
 
Ang tanong ng anghel kasi, ay pinagmukha ang ginagawa ng mga babae na ganap na hindi 
kailangan.  Ipinapakita nito sa kanila na sila ay gumagawa sa maling palagay.  Bakit may 
maghahanap sa buhay na Panginoon ng kaluwalhatian sa gitna ng mga patay – sa libingan?  Bakit 
may maghahanap, sa sementeryo, sa Kanya na nabubuhay?  Wala sa lugar ang kanilang mga ikinilos.  
Ang kanilang ikinilos ay kahangalan.  “Alalahanin ninyo ang sinabi Niya sa inyo.” 
 
Tinawag ng mga anghel si Jesus na ang Isang nabubuhay.  Iyan ay dapat bumaon sa ating mga 
kaluluwa.  Siya ang Isang nabubuhay sa Kanyang sarili, bilang banal na Anak ng Dios – gaya ng 
Kanyang sinabi at gaya ng ipinahayag ni Pedro, “Ikaw ang Cristo, ang Anak ng Dios na buhay.” 
 
Ngunit mayroon pa.  Siya ang Isang nabubuhay bilang Anak ng Dios sa ating laman.  Sa ganyang 
katuturan Siya ay nabubuhay.  Siya ay nabubuhay sa ating laman.  Siya ay binuhay sa Kanyang 
katawan.  Sa Kanyang katawan Siya ay tumatayong may buhay na imortal.  Sa pamamagitan ng 
Kanyang gawang pagbabayad sa ating mga kasalanan winasak Niya ang kamatayan.  At ngayon, sa 
Kanyang katawan, Siya ay binuhay – katawan na hindi nakakaalam ng kamatayan, walang 
karamdaman, walang edad, walang kapaguran – katawan na kayang mabuhay sa presensya ng Dios.  
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Mayroon pa.  Siya ang Isang nabubuhay bilang ulo ng iglesia.  Kaya Niyang sabihin, “Sapagkat Ako’y 
nabubuhay ay mabubuhay rin kayo.”  Sapagkat ang Isang nabuhay mula sa mga patay ay hindi 
indibidwal.  Siya ang kumakatawan sa lahat ng mga hinirang at pinili ng Dios.  Nabubuhay Siya 
bilang ulo ng katawan, ang ulo ng iglesia.  At sa iglesia, Kanyang katawan, ikinikintal Niya ang 
Kanyang pagkabuhay na muli kung kaya’t Siya ang Isang nabubuhay, ang ulo ng iglesia.  Natamo 
Niya ang buhay na walang hanggan sa Kanyang sarili, na Kanya rin namang ibabahagi sa lahat ng 
mga ibinigay ng Ama sa Kanya. 
 
Bakit may maghahanap sa Isang ito, itong buhay na Panginoong Jesu Cristo, sa libingan?  Wala Siya 
dito, kundi Siya ay muling nabuhay, sabi ng anghel.  Hinahanap ninyo Siya sa gitna ng mga patay?  
Kayo ay lubhang nagtataka?  Itinatanong ninyo, Paano namin makikitang napakaayos ng Kanyang 
damit panlibing sa sahig ng libingan na tila nakabalot sa Kanyang katawan?  Gayunman ang 
katawan ng Panginoon ay wala dito.  Nakita naming dinala ang Kanyang katawan sa libingan.  
Nakita namin Siyang mamatay at nakabitin na walang buhay.  Subalit wala rito ang Kanyang 
katawan.  Sino ang kumuha nito?  Ang mga eskriba, ang mga sundalo, ang mga alagad, ang mga 
magnanakaw sa libingan?  Paanong mawawala ang katawan na inihimlay sa libingan? Paano 
maigugulong ang bato?  Narito ang paliwanag, sabi ng mga anghel:  Siya ay muling nabuhay.  Literal 
Siyang nabuhay, binuhay ng kapangyarihan at kaluwalhatian ng Dios Ama.  Sinira Niya ang tali ng 
libingan.  Winasak Niya ang mga tanikala ng kamatayan.  Tinalo Niya ang mga pintuan ng libingan.  
Ang mga tanikala ng kamatayan ay kasalanan.  Ang tali ng libingan ay ang sumpa.  Ang pintuan ng 
kamatayan ay ang sala.  Subalit si Cristo, sa krus, ay binayaran ang kasalanan, tiniis ang krus, inako 
ang ating sala, inalis itong lahat, ginawang handog para sa atin.  Ngayon ang kamatayan ay walang 
kapangyarihan sa Kanya.  Siya ay muling nabuhay.  Wala Siya rito.  Narito Siya dati.  Pumasok Siya 
sa ating kamatayan.  Pumunta Siya sa libingan.  Ang Kanyang katawan ay malamig na nakahimlay sa 
libingan.  Ngunit hindi na! Siya ay muling nabuhay.  Siya ay nagtagumpay.  Siya ang Panginoon ng 
buhay.  Hawak Niya ang mga susi ng kamatayan at impierno.  Winasak Niya ang kamatayan para sa 
Kanyang mga anak.  Ngayon, kay Jesu Cristo, makakapunta tayo sa paraiso.  Ang mga katawan din 
natin, ay babangon isang araw gaya ng sa Kanya, walang kasiraan at puspos ng kaluwalhatian. 
 
Pinaniniwalaan mo ba iyan?  Iyan ang ebanghelyo.  Alalahanin, alalahanin, sabi ng mga anghel, 
Alalahanin ninyo kung paanong siya ay nagsalita sa inyo noong siya'y nasa Galilea pa, na ang Anak 
ng Tao ay kailangang ibigay sa mga kamay ng mga makasalanan, at ipako sa krus, at muling 
mabuhay sa ikatlong araw. 
 
Sa tatlong magkakahiwalay na okasyon sa huling taon ng Kanyang ministeryo, ang Panginoon ay 
nagbigay ng detalyado, seryosong katuruan tungkol sa kung anong naghihintay sa Kanya sa 
Jerusalem nang pagtatapos ng linggong iyon.  Sa dakilang kapahayagan ni Pedro (Lucas 9:22), 
sinabi ng Panginoon, “Ang Anak ng Tao ay kailangang magdusa ng maraming bagay at itakuwil ng 
matatanda at ng mga punong pari at mga eskriba, at patayin, at sa ikatlong araw ay muling 
bubuhayin.”  Pagkatapos pagalingin ng Panginoon ang batang inaalihan ng demonyo sinabi Niya, 
“Hayaang ang mga salitang ito ay pumasok sa inyong mga tainga, sapagkat ang Anak ng Tao ay 
ibibigay sa mga kamay ng mga tao.”  At habang sila’y naglalakbay, ilang linggo lamang bago ito, sa 
daan tungo sa Jerusalem, sinabing muli ng Panginoon sa kanila, “Kapag tayo’y dumating sa 
Jerusalem, hahagupitin nila Ako, papatayin nila Ako.  At sa ikatlong araw Ako ay muling 
mabubuhay.” 
 
Binuod ng mga anghel ang mga salitang iyon.  Pinaigsi nila ang mga salitang iyon na sinabi sa kanila 
ni Cristo ng tatlong beses, tungo sa pangunahing punto:  “Naalala ninyo?  Sinabi Niyang kailangan 
Siyang ibigay, kailangan Siyang ipako sa krus.  At naalala ninyo?  Sinabi Niyang Siya ay muling 
mabubuhay.”  Ang diin ay nasa salitang “kailangan,” na si Cristo ay kailangang mabuhay muli sa 
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ikatlong araw.  Mayroong pangangailangan nito, isang banal na pangangailangan.  Kailangan Niyang 
mabuhay muli, sapagkat ito ang kalooban ng Dios.  Inisip ng Dios sa walang hanggan na ang paraan 
kung saan maluluwalhati Niya ang Kanyang sarili sa kaligtasan ng iglesia ay sa pamamagitan ng 
Anak.  Ipinanukala ng Dios na bibigyan Niya ng kasiyahan ang sarili Niyang katarungan laban sa 
ating kasalanan at ipapakita ang Kanyang kapangyarihan at kahabagan sa pamamagitan ng 
pagbibigay kay Cristo upang mamatay para sa atin.  Kailangan Niyang bumangon.  Ang buong 
kalooban at pasya ng Dios ay nasa likod nito.  Ang mabuting kaluguran ng makapangyarihang Dios 
ay ipinanukala ito.  Kailangan Niyang bumangon.  Naalala mo?  Naalala mo kung paano Niya sinabi 
ang mga bagay na ito sa iyo?  
 
Pagkatapos ay mababasa natin, “At naalala nila ang kanyang mga salita.” 
 
Ang salitang sinabi ni Cristo sa kanila ay malalim na nakalagay sa kanilang bahagyang kamalayan.  
Ngayon ay lumabas ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanilang isipan.  Kaya sila ay 
tumindig sa pananampalataya, sa katiyakan at tagumpay ng pagkabuhay na muli ni Jesu Cristo.  
Wala nang pamimighati, wala nang panghahawakan sa dati.  Ngayon, sa pamamagitan ng 
pananampalataya, nanghahawakan sila sa ebanghelyo ng muling pagkabuhay.  Sila’y nakatayo sa 
gitna ng kasalanan at kamatayan.  Gayunpaman, sila ay tumatayong nagpapahayag:  “Siya ay muling 
nabuhay, at hindi na kami mamamatay.”   
 
Naaalala mo ba?  Kinikilos ka ba ang pananampalataya sa araw na ito at palagi kapag iyong naaalala 
ang itinuturo ng Kasulatan sa maluwalhating pagkabuhay na muli ni Cristo?  Ang liwanag bang ito 
ay umaapaw sa iyong kaluluwa, nililinaw ba nito ang iyong isipan, pinalalakas ba nito ang iyong 
puso, itinataboy ba nito ang mga anino at ang kadiliman at ibinabahagi sa iyo ang kagalakang di 
masukat at puspos ng kaluwalhatian – kagalakang walang sinumang makaaagaw sa iyo?  Alalahanin 
natin! 
 
Ikaw na nalulungkot, ikaw na nabibigatan sa iyong kasalanan, alalahanin na si Jesu Cristo ay muling 
nabuhay gaya ng Kanyang sinabi.  Ang ating mga kasalanan ay binura sa dugo ng krus.  At alam ko 
na gayon sapagkat binuhay ng Dios ang kanyang Anak mula sa mga patay. 
 
Ikaw na nagdadalamhati, durog ang puso sa malalim na pighati, wasak at mababang-mababa, 
pakinggan Siyang magsalita:  Ako ay muling nabuhay.  Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, na 
siyang tumutubos ng iyong buhay sa Hukay: na siyang nagpuputong sa iyo ng habag at tapat na 
pagmamahal. 
 
Ikaw na tinutukso.  Ang panghalina ng sanlibutang ito ay nasa iyong harapan, ang ari-arian ng 
sanlibutang ito ay mahigpit ang hawak sa iyong isipan.  Wala kang kakuntentuhan, hindi ka 
nasisiyahan, ikaw ay naaakit ng kasalanan.  O, marahil, ang daan ng kabanalan na iniisip mo ay 
masyadong makitid.  Malalakas na tukso ay nasa iyong harapan.  Alalahanin, si Cristo ay muling 
nabuhay.  Ipahayag mo na kay Cristo mayroon ka ng lahat at puspos.  
 
Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa 
itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios.  Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa 
mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa.  
 
Hahanapin mo ba ang iyong buhay, ang iyong kasiyahan, ang iyong katuparan, ang iyong kaluguran 
sa gitna ng mga patay?  Ah, hindi! Hindi mo makikita ang anuman sa mga bagay na ito dito sa lupa.  
Makikita mo ang mga bagay na ito sa Kanya, sa nabuhay na Panginoong Jesu Cristo.  Siya ang lahat! 
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Ikaw na gulung-gulo ang isip at malungkot at nag-aalinlangan at mahina at marupok. Ikaw na sa 
biyaya ng Dios ay alam ang iyong kawalang-halaga, ang iyong pagiging  hindi marapat sa harap ng 
Dios, ikaw na nakakaranas ng kawalang-kabuluhan ng buhay at katiyakan ng kamatayan.  
Alalahanin, o alalahanin:  Siya ay muling nabuhay.  Si Cristo ay muling nabuhay mula sa mga patay! 
Iyan ay nangangahulugan na tayo ay mabubuhay.  Lahat ng nasa Kanya ay hindi kailanman 
mamamatay.  Tayo ay higit pa sa mga mapagtagumpay, sa pamamagitan Niya na umibig sa atin.  
Tumingin sa malayo.  Tumingin sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya.  
 
Mga kapatid sa Panginoong Jesu Cristo, isama mo ang Salita bawat sandali at bawat hakbang ng 
iyong makalupang paglalakbay, sa pinakamadilim na mga gabi at pinakamatinding sakit, sa 
pinakamalulungkot na oras kapag ang pighati, sa palagay mo, ay wawasakin at dudurugin ang iyong 
puso.  Alalahanin, si Jesu Cristo ay muling nabuhay mula sa mga patay.  At tayo ay binuhay na 
kasama Niya.  Tayo ay mabubuhay sa Kanya. 
 
Pagpalain nawa ng Dios ang ebanghelyo ng muling pagkabuhay sa iyong puso. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama sa langit, salamat po sa maluwalhating katotohanan ng muling pagkabuhay ng aming 
Tagapagligtas na si Jesu Cristo.  Nawa itong pinagpalang ebanghelyo ay maging aming pag-asa, 
aming kalakasan, at kaginhawahan bawat araw.  Pagpalain mo ito sa aming mga kaluluwa.  Sa 
pangalan ni Jesus, Amen. 

 


