
Pasko ng Pagkabuhay 4/9/23
Filipos 2:5-11

HESUS – Para sa ilan, Siya ay isa lamang mahusay na pilosopo
at guro. Para sa iba, Siya ay isang malupit na humihiling ng
mahigpit na pagsunod sa mga sinaunang tuntunin. Para sa
marami Siya ay isang sumpa na salita lamang na ginagamit
upang ipahayag ang pagkabigo, galit, o pagkagulat. Sa wakas, sa
hindi mabilang na iba, si Jesus ang ating Tagapagligtas at ating
Hari na karapat-dapat sambahin at papuri sa lahat ng Kanyang
ginawa para sa atin.Ang kanyang mismong pangalan ay
nagbubunga ng alinman sa mga damdamin ng pagkamangha at
pagkamangha at pasasalamat o poot at galit at kapaitan. May
mga hindi pa narinig ang Kanyang pangalan at ang mga tinawag
sa Kanyang pangalan. Ang pangalan ni Jesus ay maaaring
magdulot ng takot sa iyong puso o ang Kanyang perpektong
pag-ibig ay maaaring palayasin ang takot. Ang sabi ng
Bibliya“tatawagin mo ang kanyang pangalang JESUS: sapagkat
ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.”
Mateo 1:21

I. BAKIT??? Si Hesus ay biktima ng Pagnanakaw ng
Pagkakakilanlan!Kahit sino dito ay ninakaw ang kanilang
pagkakakilanlan? Ito ay isang mapangwasak na bagay, na
magkaroon ng ibang tao na magpasya kung sino ka at
tukuyin ka. ___________ ay ninakaw ang kanyang
pagkakakilanlan. Tinawag siya ng lalaki makalipas ang



dalawang linggo at sinabing – “Maaari mo itong ibalik.
Mas maganda ang buhay ko kaysa sa iyo!”
● Ninakaw ang pangalan ni Hesus at ginawa itong
sumpa.

● Ang mga tao ay pumatay sa pangalan ni Jesus at
pinawalang-sala ang lahat ng uri ng kasamaan -Poot,
galit, pait, maging kasalanan sa pangalan ni Jesus.

● Ginamit ang Kanyang pangalan para humingi ng pera,
pagsunod, katapatan, at kapangyarihan.

A. Pinakamasamang bagay na nagawa ng sinuman sa
Kanyang pangalan?Ninakaw nila ang Kanyang
pangalan at tinawag itong Relihiyon! Mateo
7:21-23Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon,
Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi
ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa
langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon,
Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nanghula sa
iyong pangalan? at sa iyong pangalan ay nagpalayas
ng mga demonyo? at sa iyong pangalan ay gumawa ng
maraming kahanga-hangang gawa? At kung
magkagayo'y ipahahayag ko sa kanila, Kailanma'y
hindi ko kayo nangakilala: magsilayo kayo sa akin,
kayong mga gumagawa ng kasamaan.
1. Ang kanyang pangalan ay ang tanging pangalan
na makapagliligtas sa iyo! Gawa 4:12At walang
kaligtasan sa kanino man: sapagka't walang ibang



pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga
tao, na ating ikaligtas..

2. Ito ay ang tanging pangalan na maaaring baguhin
ang iyong buhay! I Corinto 6:9-11Hindi ba ninyo
nalalaman na ang mga hindi matuwid ay hindi
magmamana ng kaharian ng Dios? Huwag
kayong padaya: kahit ang mga mapakiapid, ni
ang mga sumasamba sa diyus-diyosan, ni ang
mga mangangalunya, ni ang mga babaing babae,
ni ang mga mapang-abuso sa kanilang sarili sa
sangkatauhan, ni ang mga magnanakaw, ni ang
mga sakim, ni ang mga lasenggo, ni ang mga
manlalait, ni ang mga manglulupig, ay hindi
magmamana ng kaharian ng Dios. At ganyan ang
ilan sa inyo: nguni't nahugasan na kayo, nguni't
pinabanal na kayo, nguni't inaring-ganap na kayo
sa pangalan ng Panginoong Jesus, at sa
pamamagitan ng Espiritu ng ating Dios..

3. Tumawag sa Kanyang pangalan Roma
10:9-10,13

B. Ang kanyang pangalan ay espesyal sa Filipos 2:9-10
1. Bakit natin Siya dapat sambahin?Dahil sa Pasko
ng Pagkabuhay! Filipos 2:5-8

2. Ngayon ay narito tayo upang luwalhatiin ang
Kanyang pangalan! Colosas 3:17, 21At anuman
ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin
ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus,



na nagpapasalamat sa Dios at Ama sa
pamamagitan niya... At anuman ang inyong
gawin, gawin ninyo nang buong puso, na gaya ng
sa Panginoon, at hindi sa mga tao..

C. Tinawag sa Kanyang pangalan Mga Gawa 11:26At
nang masumpungan niya siya, dinala niya siya sa
Antioquia. At nangyari, na sa isang buong taon ay
nagtipon sila sa iglesia, at nagturo ng maraming tao.
At ang mga alagad ay tinawag na mga Kristiyano
muna sa Antioquia.

II. Ang Pasko ng Pagkabuhay ay isang nakakalito na
holiday:“Ang Pasko ng Pagkabuhay ay ang unang Linggo
pagkatapos ng kabilugan ng buwan na mangyayari, o
susunod pagkatapos ng ika-21 araw ng Marso; at kung ang
kabilugan ng buwan ay nangyayari sa isang Linggo, ang
Araw ng Pasko ng Pagkabuhay ay ang Linggo pagkatapos
nito.”
A. Hindi tungkol sa pagdiriwang ng kapanganakan ni
Hesus tulad ng ginagawa natin sa Pasko (Ang
Kanyang kapanganakan, kasing maluwalhati noon, ay
walang halaga kung wala ang Kanyang kamatayan)
Mateo 1:21At siya'y manganganak ng isang lalake, at
tatawagin mo ang kaniyang pangalang JESUS:
sapagka't ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang
mga kasalanan..



B. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga mensahe ng
pag-ibig, awa, at biyaya na Kanyang ipinangaral (kahit
na tulad ng Sermon sa Bundok).

C. Hindi ito tungkol sa lahat ng mabubuting bagay na
Kanyang ginawa habang narito siya sa lupa. Lucas
7:22Nang magkagayo'y sumagot si Jesus at sinabi sa
kanila, Humayo kayo, at sabihin ninyo kay Juan ang
mga bagay na inyong nakita at narinig; kung paanong
ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay
nakalakad, ang mga ketongin ay nangalinis, ang mga
bingi ay nakarinig, ang mga patay ay nangabuhay, sa
mga dukha ang evangelio ay ipinangangaral.

D. Higit pa sa Juan 20:30-31At marami pang ibang mga
tanda ang tunay na ginawa ni Jesus sa harapan ng
kaniyang mga alagad, na hindi nasusulat sa aklat na
ito: Datapuwa't ang mga ito ay nangasusulat, upang
kayo'y magsisampalataya na si Jesus ang Cristo, ang
Anak ng Dios; at upang sa pananampalataya ay
magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan ng
kanyang pangalan.

III. ITO AY TUNGKOL SA EBANGHELYO! I Corinto
15:1-4Ang Pasko ng Pagkabuhay ay tungkol sa Muling
Pagkabuhay ni Kristo! I Corinto 15:12-19

1. Ito ay tungkol sa Kanyang AwaHindi nakukuha
ng awa ang nararapat sa atin. Tito 3:5Hindi sa
pamamagitan ng mga gawa ng katuwiran na ating
ginawa, kundi ayon sa kaniyang awa ay iniligtas



niya tayo, sa pamamagitan ng paghuhugas ng
pagbabagong-buhay, at ng pagbabago ng Espiritu
Santo..
a) Karapat-dapat tayo sa ImpiyernoRoma
3:23,6:23(Roma 5:8)

b) Hilingin sa Diyos ang Kanyang Awa Awit
85:7Ipakita mo sa amin ang iyong awa, Oh
Panginoon, at ipagkaloob mo sa amin ang
iyong pagliligtas.

2. Ito ay tungkol sa Kanyang GrasyaKunin ang
hindi mo nararapat!Efeso 2:8-9
a) Ang Kayamanan ng Diyos sa Gastos ni
Kristo II Corinto 8:9Sapagka't nalalaman
ninyo ang biyaya ng ating Panginoong
Jesucristo, na bagaman siya'y mayaman,
gayon ma'y naging dukha dahil sa inyo,
upang kayo'y yumaman sa pamamagitan ng
kaniyang karalitaan..

b) Regalo sa Hebreo 2:3Paano tayo
makakatakas, kung ating pabayaan ang
gayong dakilang kaligtasan; na noong una
ay pinasimulang sabihin ng Panginoon, at
pinagtibay sa atin ng mga nakarinig sa
kaniya.



Awit 113:2-3Purihin ang pangalan ng Panginoon mula ngayon at
magpakailanman. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa
paglubog niyaon, ang pangalan ng Panginoon ay dapat purihin.


