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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

I Corinto 15:35-38

“Ang Muling Pagkabuhay ng Katawan”

ni Rev. Carl Haak

Ang Kasulatan na ating isasaalang-alang ngayon ay nakatala sa I Corinto 15:35-38.  Sa bahaging iyon ng
Biblia ay mababasa natin, “Subalit mayroong magtatanong, Paano muling bubuhayin ang mga patay?  Sa
anong uri ng katawan sila darating?  Ikaw na hangal! Ang iyong inihahasik ay hindi nabubuhay malibang
ito ay mamatay.  At ang iyong inihahasik ay hindi ang siya na ngang naging katawan, kundi ang binhi
lamang, marahil ay sa trigo, o ilan sa ibang mga butil.  Subalit ang Dios ang nagbibigay dito ng katawan
ayon sa kanyang nais, at sa bawat uri ng binhi ay ang sariling katawan nito.”

Hindi ang pinakamaliit na problema ang kinakaharap ng iglesia ng Dios sa Corinto ang ilan sa kanila ay
itinatanggi ang muling pagkabuhay ng katawan.  Corinto, ang iglesiang itinatag sa pamamagitan ng
gawaing misyon ni apostol Pablo, ay naguguluhan.  Ito ay ginugulo ng maka-laman na pagkakabahagi sa
kanyang mga kaanib, sa pamamagitan ng magaspang na sekswal na imoralidad, sa pamamagitan ng
mapagmalaking pagpapahalaga sa sarili.  Ito ay ginugulo ng namamagang palagay ng mga espiritwal na
kaloob, sa pamamagitan ng kabulukan ng Banal na Hapunan tungo sa katakawan at kalasingan, at sa
pamamagitan ng mga gawaing pagsamba sa Corinto na walang kaayusan.  Para sa lahat ng problemang
ito ay dinala ni apostol Pablo ang Salita ng Dios, ang Salita na sinadya upang pagpakumbabain ang iglesia
sa pagsisisi sa ilalim ng krus, at upang panumbalikin sila sa ebanghelyo ni Cristong ipinako at nabuhay.  Sa
aklat ng I Corinto si Pablo ay isang halimbawa sa atin ng isang nagmamahal sa iglesia, na walang
kapagurang nagtatrabaho, walang tigil upang itama at paalalahanan at ipakita sa iglesia ang magaling na
paraan na dapat nilang lakaran.

Subalit sa gitna ng mga kaguluhan na kinakaharap ng iglesia ng Corinto mayroon pang mas malala.
Mayroong mga nagsasabi na walang muling pagkabuhay ng patay.  Tinanong sila ni apostol Pablo sa
ika-labinlimang kapitulo, “Paanong may nagsasabi sa inyo na walang muling pagkabuhay ng mga patay?”
Hindi natin alam kung ano ang buong detalye kung sino ang mga taong ito, ngunit ang punto ay sa I Corinto
15  mayroon sa Kasulatan ng mabisa, matapang, at maluwalhating pagtatanggol ng katotohanan ng muling
pagkabuhay ni Cristo.  Si Pablo, sa kapitulong iyon, ay tinitipon ang bawat katwiran upang ipakita na kung
walang muling pagkabuhay, samakatuwid ay walang pagtatakip sa kasalanan, walang pakikipag-kasundo
sa Dios, walang ebanghelyo.  Kung walang muling pagkabuhay tayo ay walang pag-asa sa sanlibutang ito.

Kaya, bilang iglesia ni Jesu Cristo hindi tayo nakikipag-kasundo, hindi natin pinagbibigyan ang katotohanan
ng muling pagkabuhay sa pagtutol ng kawalang-pananampalataya.  Kundi tayo ay nakatayo sa malaking
bato ng pananampalataya at ipinapahayag:  “Subalit ngayon si Cristo ay binuhay mula sa mga patay, na
siya ang unang bunga ng mga namatay.”

Gayunman, si apostol Pablo, ay hindi ihihiwalay ang katotohanan ng muling pagkabuhay mula sa lahat ng
problema na dinaranas ng Corinto.  Sabi niya sa kanila, “Kung walang muling pagkabuhay ng mga patay,
ano ang punto ng lahat ng ito?”  Sa talatang 30 ng I Corinto 15, tinanong niya, “Bakit ba nanganganib kami
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bawat oras?”  Anong pakinabang sa akin kung hindi nabuhay ang mga patay?  Tila sinasabi ng apostol,
“Lahat ng pagpapagal, lahat ng pagbubuhos ng aking puso, lahat ng pagtitiis, lahat ng pagtitiyaga, lahat
ng katatagan para tugunin ang inyong mga problema, upang pakitunguhan ang inyong mga kasalanan at
upang itama ang mga kasalanan ng bayan ng Dios – lahat nang ito, anong halaga nito kung hindi muling
nabuhay si Cristo?  Maaari nating gamitin ito sa kasaysayan ng iglesia.  Lahat ng pagpapakahirap ng bayan
ng Dios, lahat ng sakripisyo, lahat ng pagkawala ng kapurihan at ng buhay, lahat ng pagdurusa at
pag-uusig, lahat ng pagtuturo, lahat ng pangangaral, lahat ng paglilingkod – ano ang halaga ng lahat ng
ito kung hindi muling nabuhay si Cristo mula sa mga patay?

Maaari mo itong gamitin sa iyong sariling buhay.  Lahat ng lakas na iyong inilagay sa buhay Cristiano, lahat
ng pag-ibig para sa iglesia, lahat ng pagnanais na mapanatili ang iglesia at ang katotohanan, lahat ng
pagnanais na mamuhay bilang miyembro ni Jesu Cristo sa pag-ibig ng Dios sa lupa at upang mamuhay ng
banal na buhay – ano ang halaga ng lahat ng ito kung si Cristo ay hindi muling nabuhay mula sa mga patay?

Wala itong anumang halaga.  Dahil, nakita mo, ang muling pagkabuhay ay batong panulukan ng ating
pananampalataya.  Ipinahahayag ng Kasulatan:  “Subalit ngayon, si Cristo ay binuhay mula sa mga patay.”
Tingnan mo ito ng positibo.  Ibig nitong sabihin na lahat ng pagpapagal, lahat ng pagsusumikap, lahat ng
buhay Cristiano, lahat ng paghihirap, lahat ng pagpapakasakit, lahat ng sangkot sa iglesia at lahat ng
sangkot sa buhay Cristiano – lahat iyon ay mahalaga!  Ang ating pagpapagal ay hindi walang kabuluhan
dahil ang Panginoon ay nabuhay.  Ang muling pagkabuhay ang batong panulukan ng ating
pananampalataya.

Sa talatang 35, na babasahin ko sa inyo, si apostol Pablo ay dumiretso dito.  Hinarap niya ang
pangungahing pagtutol ng isipan ng tao sa muling pagkabuhay ng mga patay.  Ang pagtutol ay ito:  Paano
ito mangyayari, anong uri ng katawan iyon?  At, lalo na, ang pagtutol ay nangangahulugan nito:  hindi mo
ibig sabihin ang muling pagkabuhay ng katawang ito.  Paano bubuhayin ang mga patay, sa anong uri ng
katawan sila darating? ang tanong. 

Ang sangkatauhan, at ikaw at ako sa ating mga sarili, ay magtatanong:  Ibig mo bang sabihin ang patuloy
na pag-iral ng kaluluwa?  Mapapaniwalaan natin iyon.  May mga taong nagsasalita tungkol sa paglalaman
uli (reenkarnasyon).  Maraming interesado sa mga espiritu at ang nasa dako pa roon at ang pakikipag-usap
sa mga sumakabilang buhay na.    Mapapasalamatan natin iyon – na may bagay sa tao, ang kanyang
kaluluwa o espiritu o multo, kahit paano ay nagpapatuloy.

Subalit ang katawan?  Ang laman at dugo na inilagak na sa libingan o sinunog para maging abo?  Ang
katawan, na nabubulok at bumabaho at nasisira ng mga mikrobyo at mga uod?  Ang katawan ng isang
minamahal na inilagay sa kabaong?  Walang paggalaw.  Ang mga mata ay lumulubog.  Ang katawang iyon
ay mabubuhay?  Paano mangyayari iyon? 

Naalala ninyo si apostol Pablo sa kanyang ikalawang paglalakbay bilang misyonero nang siya ay tumayo sa
lunsod ng Atenas sa harap ng mga pilosopo ng sanlibutan at mayroon siyang mapagmasid na tagapakinig.
Nang ipahayag niya sa kanila na mayroong isang Dios, at ang isang Dios na ito ay manlilikha, at ang isang
Dios na ito ay haharapin ang mga tao, at ang Dios na ito ay hindi pisikal kundi espiritwal na hahatol sa mga
tao.  Ngunit dumating siya sa kanyang pangangaral sa mga salitang ito:  “Ibinangon ng Dios si Jesus mula
sa mga patay.”  At nang marinig nila ang muling pagkabuhay mula sa mga patay, ang ilan ay nangutya
ngunit sinabi ng iba, “Pakikinggan ka naming muli tungkol dito.”  Nakita mo, hindi makuha ng tao sa
kanyang sarili ang katotohanan ng muling pagkabuhay ng mga patay.  Subalit kaya ng Salita ng Dios.  Ang
walang-kamaliang Kasulatan ay nagbibigay sa atin ng paliwanag.  Binibigyan nila tayo ng paliwanag para
sa ating kaaliwan at para sa ating praktikal na pamumuhay sa katawan.
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Ipinapahayag ng apostol na ang katawan ng Cristiano ay ibabangon rin sa pamamagitan ng kapangyarihan
ni Jesu Cristo.  Ito ay lahat syempre, sa Kasulatan.  Alam na ito ni Job at sinabi sa Job 19:26, “ At
pagkatapos na masira nang ganito ang aking balat, gayunma’y makikita ko ang Dios sa aking laman.”
Ipinahayag ni apostol Pablo sa Filipos 3:21 na “Babaguhin ni Cristo ang ating hamak na katawan upang
maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian.”  Paano Niya gagawin iyon?  “Ayon sa
kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay.”  Tayo
ay babaguhin!

Subalit ang tanong ay nananatili:  Paano ibabangon ang mga patay?  Paano mangyayaring lumabas ang
buhay mula sa kamatayan?  Paano mangyayaring ang bulok at naagnas nang alabok na katawan ay
manunumbalik?  At, higit pa, sa anong uri ng katawan sila darating – anong uri ng katawan ito – ano ang
magiging itsura nito?  Alam na natin ngayon kung ano ang itsura nito – hindi na natin kailangang huminga,
kumain, magpahinga.  Ang mga katawang ito ay tumatanda, dumudugo, sila ay nagkakasakit.  Ito ba ang
uri ng katawan na makakamit nating muli?  Hindi ba mas mabuti na pumayag na lang tayo na ang ating
mga kaluluwa ay pananatilihin sa ibang katawan na nilikha mula sa ibang materyales?  Hindi ba
katawa-tawang isipin na itong kasalukuyan nating katawan ay pupunta higit pa sa libingan?

Ngayon makinig sa Salita ng Dios habang kanyang iginigiit na ang pagkakakilanlan ng katawang muling
binuhay ay itong aking katawan – nabago, kagila-gilalas na muling binuo, ngunit itong katawan.  Ano ang
sinasabi ng Salita ng Dios?  “O napakahangal naman ninyo at napakakupad ang mga puso sa
pagsampalataya sa lahat ng ipinahayag ng mga propeta.”  “Ang iyong inihahasik,” sabi ng apostol, “ ay hindi
nabubuhay malibang ito ay mamatay.”

Sinasagot ng Salita ng Dios ang ating mga tanong.  Paano ibabangon ang mga patay?  Una sa lahat,
alalahanin ang mga salita ng Panginoon sa mga Saduceo (Mateo 22:29), Nagkakamali kayo, sapagkat hindi
ninyo nalalaman ang mga kasulatan, o ang kapangyarihan ng Dios.  Nakita mo walang suliranin sa muling
pagkabuhay ng katawan kapag ikaw ay sumasampalataya sa Kasulatan at sa kapangyarihan ng Dios.  Paano
ibabangon ang mga patay?  Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Dios! Sinasabi ng apostol, ang Dios ang
nagbibigay dito ng katawan ayon sa Kanyang nais.  Kung nagtataka ka kung paanong ang katawan ng anak
ng Dios na namatay, at ang kanyang libingan ay nawala na pagkatapos lumipas ng dantaon; kung paanong
ang katawan ng isang sundalong napatay sa labanan at ang kanyang dugo ay natigmak sa lupa at ngayon
ay habang buhay nang wala – kung nagtataka ka paano mangyayaring mababakas pa ang katawang iyon,
narito ang kasagutan:  Mayroon bang mahirap para sa Panginoon?  Ibabangon iyon ng Dios.  Narito ang
sagot:  ang banal na lubos na kapangyarihan at lubos na karunungan ang gagawa nito.  Ang banal na lubos
na kapangyarihan ng Dios, katuwang ng banal na lubos na karunungan, ang ganap na kaalaman ng Dios.
Sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan at karunungan ibabangon ng Dios ang katawan.  

Subalit ang tanong ay:  sa anong uri ng katawan sila darating?  At dito ay ginamit ng apostol ang larawan
ng isang binhi:  Ang iyong inihahasik ay hindi nabubuhay malibang ito ay mamatay.  At ang iyong inihasik
ay hindi ang siya na ngang naging katawan.  Marahil ay sa trigo, o ilan sa ibang mga butil.

Ano ang sinasabi niya?  Sinasabi niya na ang binhi ng trigo ay inilagay sa lupa at ito ay namatay.  Ang
panlabas na bahagi nito ay nabubulok at binubuo ang buhay kung saan mayroong semilya ng buto ng trigo
kaya ang trigo ay lumalabas.  Ang buto ay namamatay, maliban lamang sa isang  katiting na halos napakaliit
para makita – ang semilya ng trigo.  Ngayon, walang pag-aalinlangan na ang lumalabas ay ang pinaka binhi,
ang parehong binhi na inihasik.  Kaya ang ating mga katawan, na ngayon ay binuo, ay mamamatay.  Ngunit
sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Dios ang katawang iyon ay ibabangon sa panibagong buhay.  Ang
katawang iyon, sa pagtrumpeta ng anghel, ay babangon sa isang mas maluwalhating anyo.  Ang
pagkakakilanlan ng katawan ay naingatan.  Ang katawan ay gigising, ang katawan ng anak ng Dios ay
gigising mula sa higaan ng tahimik na alabok at malamig na luwad at ito ay gagawing maluwalhati.  Huwag
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magkamali, ang mismong katawan na inihasik sa lupa ang siyang tutubo tungo sa buhay na walang
hanggan.

Subalit ito ay tutubo ng maluwalhati, sa pamamagitan ng pagbabago na hindi natin kayang isipin.  Ang
mismong laman at dugo na inilibing, ang mismong laman at dugo na sinunog, na nawala, ang mismong
mata na isinara sa kamatayan at ang mismong kamay na walang galaw at malamig – ang mga ito ay
mabubuhay muli.  Sila ay babangon.  Sinasabi sa atin ng biology na ang ating mga katawan ay nagbabago
at tuwing ilang taon ay nagkakaroon talaga tayo ng ibang katawan.  Naroon ang patuloy na pagkaluma ng
katawan at pagpapalit ng balat at maging ng buto!  Gayunman ako ay pareho pa rin.  Kaya ang Dios din
ay babantayan ang ating mga katawan at Kanyang ibabangon muli sa pamamagtian ng kapangyarihan ni
Jesu Cristo.  Tandaan ito.

Tandaan ito sa isang praktikal na saysay – ang mismong katawan kung saan ka nabubuhay, kung saan ka
nananampalataya kay Jesu Cristo, ay ibabangon isang araw, at ikaw ay mapapasa-niluwalhating katawan
sa harap ng presensya ng Dios.  Na ilalakad mo ito sa mga daang ginto sa bagong Jerusalem.  Tandaan ito,
na isinusuko mo ang iyong katawan ngayon bilang kasangkapan tungo sa katuwiran at iyong
pinahahalagahan ang iyong katawan.  Ang iyong katawan ay tinubos.  Hindi ito alipin ng kasalanan.  Anong
pag-iingat ang dapat nating taglayin para sa ating pantaong katawan.  Ang ating pantaong katawan ay hindi
isang bagay na dapat nating gutumin o siksikin.  Hindi ito isang bagay na dapat nating gamitin upang
takamin at kilitiin ang ating pagnanasa.  Kundi ang ating pantaong katawan ay kaloob ng Dios.  Ito ay isang
dakilang kaloob ng Dios.  Ito ay kasing-halaga ng iyong kaluluwa sa Dios.  Kanyang tutubusin ito.  At
tinatawag ka Niya upang tirhan ito ngayon sa ikararangal Niya at sa ikaluluwalhati Niya.

Ngunit ito ay magiging maluwalhating pagbabagong-anyo, isang pagbabagong-anyo na lampas sa ating
kakayahang unawain sa araw na ito.  Ang mga katawan natin ngayon ay nasa pagkabulok.  Sila ay sa
kahihiyan.  Sila ay sa kahinaan.  Ngunit kapag sila ay ibinangon kay Jesu Cristo, sila ay ibabangon sa walang
kabulukan, sa kaluwalhatian, at sa kapangyarihan.  Ang ating mga katawan ngayon ay isang karaniwang
katawan.  Sila ay ginawa para sa sanlibutang ito, para sa kasalukuyang panahon.  Ngunit sila ay ibabangon
sa espiritwal na katawan.  Sila ay gagawin para sa panahon na darating, para sa walang hanggan.  

Tayo ay ibabangong katawan at kaluluwa sa pamamagitan ni Jesu Cristo.  Sapagkat si Cristo ay bumangon
mula sa mga patay na may makalupang buhay sa Kanyang katawan.    At silang lahat na nasa Kanya, ay
ibabangon rin ng Dios mula sa mga patay.

Iyon ay isang maluwalhating ebanghelyo.  Iyon ay ebanghelyong ipinahayag sa atin bilang ebanghelyo ng
Dios.  Ikaw, anak ng Dios, ay ibabangon.

Sa kaluwalhatian, tulad ngayon, walang dalawang magkatulad na katawan.  Ang katawan ni Pablo ay hindi
magiging katulad ni Pedro.  At si Andres ay hindi magiging katulad ni Juan.  Nang bumangon si Cristo,
pinanatili Niya sa Kanyang katawan ang sarili Niyang pagkakakilanlan.  Gayundin tayong lahat ay tatayo sa
sarili nating pagkakakilanlan, sa kaluwalhatian, subalit tayong lahat ay magiging tinubos muli.  Tayo ay
magiging magkatulad na tayo ay ibabangon sa kaluwalhatian.  Ngunit hindi tayo magiging magkakatulad
lahat, hindi tayo magiging kopya ng bawat isa.  Tayo ay tatayo sa kaluwalhatian ng biyaya ng Dios, na
ipinakita sa maraming anak na dinala na sa kaluwalhatian.  Makikilala natin ni Isaias mula kay Jeremias.
Sama-sama nating luluwalhatiin ang Dios, subalit lahat tayo ay magkakaiba.  Magkaiba, hindi sa muling
pagkabuhay, kundi magkaiba sa katangian ng sarili nating katawan.  Ang pakakakilanlan ng katawan ay
napanatili.  Paano ito dapat magbigay ng lakas-loob sa atin upang tiisin ang ating mga pagsubok sa
kasalukuyang buhay.  Paano ito dapat magdirekta sa atin sa pag-iingat sa ating mga katawan sa
kasalukuyang buhay.  
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At paano ito nangungusap kung gaano kasama ito para sa masasama.  Dahil ang masasama din,
ipinahahayag ng Biblia, ay ibabangon mula sa mga patay.  Yaong mga hindi kilala si Cristo, yaong mga hindi
nagsisi – sila rin ay ibabangon sa katawan.  Subalit sila ay ibabangon upang, ang katawan at kaluluwa, ay
mapahamak sa balon ng impiyerno.  Iyan din ang katotohanan ng Kasulatan.  Tayo ay nanginginig dito at
ating inihahayag, “Lumayo ka sa poot na darating.”  Masamang pamumuhay sa katawan, ibinibigay ang
katawan sa kasalanan, namumuhay ng buhay na walang pagsisisi at pinupuno ang katawan ng mga
kalayawan ng laman, ibinibigay ang iyong mga mata sa kalayawan at ang iyong mga labi sa paglalasing at
ang iyong mga tainga sa pakikinig sa mga walang kabanalan – ang mga matang iyon, ang mga labing iyon,
ang mga taingang iyon, sila rin ay mapapasailalim sa poot ng Dios.  Ang mga labi ay iinumin ang poot ng
Dios.  Ang mga mata ay mapupuno ng kasindakan at ang mga tainga ay makikinig sa mga ungol ng
napahamak.  Ang tawag ng ebanghelyo ay:  Magsisi.  Matakot sa Dios, sabi ni Jesus, na kayang itapon ang
kaluluwa at ang katawan sa impiyerno.  

Ngunit para sa anak ng Dios kay Jesu Cristo ay walang takot.  Mayroong dakilang kaligayahan.  Mayroong
dakilang inaasahan.  Sinasampalatayanan natin ito, sa pamamagitan ng biyaya ng Dios.

Ang biyaya nawa ay magbigay sa atin ng pinakamataas na karunungan, upang makatingin tayo sa krus at
makita si Jesu Cristo na namatay para sa akin at ngayon ay bumangon mula sa mga patay at umakyat sa
langit, na may kapangyarihan ng buhay na Dios na sumusupil sa lahat ng bagay.  At, kabilang sa Kanya,
hindi tayo kailanman dapat matakot.  Ang tagumpay ay nasa atin na ngayon (mayroon tayong kapatawaran
ng mga kasalanan).  Mayroon tayong presensya ng Dios.  Mayroon tayo ng sumpa ng katapatan ng Dios
sa atin.  Iingatan Niya tayo.  Gayunman may higit pa tayo.  Sa kamatayan ang ating kaluluwa ay dadalhin
sa Kanya mismong presensya.  Pagkatapos ay mayroon pa tayong higit.  Ang katawan na nakahimlay sa
malamig na lupa, ang katawang iyon din, ay kukunin ng Panginoon sa Kanyang sarili sa araw ng Kanyang
kaluwalhatian sa Kanyang pagbabalik.

Kaya ang ebanghelyo sa iyo, anak ng Dios, ay ito:  Umasa hanggang sa wakas.  Huwag ikahiya ang
Panginoong Jesu Cristo.  Mamuhay sa Kanya at mamuhay sa katiyakan ng muling pagkabuhay ng kaluluwa
at katawan sa walang hanggang buhay.  At lahat nang ito – sa pamamagitan ng lamang ng biyaya ng Dios.

___________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka po namin sa Iyong banal na Salita, at dalangin namin na ito ay maging pagpapala
ngayon sa aming mga kaluluwa.  Sa pamamagitan ni Jesu Cristo aming dalangin, Amen.


