BENEFITS OF CHRIST’S RESURRECTION
(1 Corinthians 15:12-25)
Introduction: Share about benefits. In the New Testament they need to prove
that Jesus was risen. In our time there’s no need to prove it, because we really
believe that is a proven fact. What we need to emphasize to the people today
especially Christians, are the benefits we get in his resurrection.
BENEFITS THE BELIEVERS GET IN CHRIST’S RESURRECTION
1. HIS RESURECTION GIVES ASSURANCE THAT THERE WILL BE
RESURRECTION OF THE DEAD (v.12-13)
1 Corinto 15:12-13(AB) “Nan, kon si Cristo ginawali nga siya nabamhaw gikan sa
mga patay, unsaon ba sa uban kaninyo ang pagpakaingon nga walay
pagkabanhaw ang mga nangamatay? Kon wala may pagkabanhaw ang mga
nangamatay, nan, bisan si Cristo wala diay usab banhawa.”
ALL WILL BE RESURRECTED BUT THERE WILL BE TWO DIFFERENT
PLACES
Daniel 12:2 "Ug daghan sa mga nangamatay nga atua na sa lubnganan
mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon ug ang uban ngadto sa kaulawan nga
walay kataposan."
Juan 5:28-29(ABMBB) "Ayaw kamo kahibulong kay moabot ang panahon nga
ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingog (29) ug manggula sila sa
ilang lubong: kadtong maayog binuhatan mabanhaw ug mabuhi sa dayon ug
kadtong daotag binuhatan mabanhaw apan silotan."
Juan 5:28-29(AB) "Ayaw kamo kahibulong niini, kay ang takna nagasingabut na
nga ang tanan nga anaa sa lubong managpakabati sa iyang tingog, (29) ug ang
mga nanagbuhat ug maayo managpangula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi, ug
ang mga nanagbuhat ug mangil-ad managpanggula nga binanhaw nagdto sa
pagkahinukman sa silot."
THOSE WHO BELIEVE IN CHRIST WILL BE WITH CHRIST
1 Tesalonica 4:13-14 “Mga igsoon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran
mahitungod niadtong nangamatay na, aron dili kamo maguol ingon sa mga tawo
nga walay paglaom. Kay kita nagtuo man nga si Jesus namatay ug nabanhaw,
busa nagtuo kita nga banhawon sa Dios kadtong nangamatay nga nagtuo kang
Jesus aron paubanon kaniya.”
1 Corinto 15:20-23 “Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Cristo, ingon nga
pasalig nga kadtong nangamatay banhawon usab. Kay ingon nga miabot ang
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kamatayon pinaagi sa usa ka tawo, moabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa
usa ka tawo. Kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tawo tungod sa ilang
pagkahiusa kang Adan, banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa
kang Cristo. Apan ang matag usa anaa sa iyang husto nga dapit: si Cristo maoy
una sa tanan, unya mosunod kadtong iya ni Cristo inig-abot na niya.”

Ang pag-ingon “si Cristo maoy una sa tanan, unya mosunod kadtong iya ni Cristo
inig-abot na niya” – kini nagpasabot sa panahon pagsakgaw nga banhawon ang
mga patay nga nagtuo kang Cristo.
1 Tesalonica 4:16-17 “Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa
arkanghel ingon man ang lanog sa trumpeta, ug mokunsad ang Ginoo gikan sa
langit. Maoy unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Cristo.
Juan 6:40,44,54 "Kay ang kabubut-on sa akon Amahan nga ang tanan nga
makakita sa Anak ug motoo kaniya makabaton sa kinabuhing walay kataposan
ug banhawon ko sila sa kataposang adlaw.' (44) "Walay maari kanako gawas
kon ang akong Amahan nga nagpadala kanako maoy mopaduol kaniya ngari
kanako ug banhawon ko siya sa kataposang adlaw." (54) "Ang mokaon sa akong
unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhing walay kataposan ug
banahawon ko siya sa kataposang adlaw."
2. HIS RESURRECTION GIVES ASSURANCE THAT OUR MESSAGE IS
RELIABLE, USEFUL & POWERFUL (v.14)
1 Corinto 15:14 “Ug kon wala banhawa si Cristo, kawang lamang ang among
giwali ug kawang usab ang inyong pagtuo.
Ang bersikulo nag-ingon “kon wala banhawa si Cristo, kawang lamang ang
among giwali” – kini nagpasabot nga nagwali ang mga tinun-an ni Jesus sa
patayng Dios ug patay nga manunubos.
Roma 1:16 “Kay dili ko ikaulaw ang ebanghelyo kay kini mao ang gahom sa Dios
aron pagluwas sa tanan nga motuo, una sa tanan, sa mga Judio ingon man sa
mga dili Judio.”
That’s why it’s not surprising that when people believe God’s message / Gospel
their lives will be changed.
2 Corinto 5:17 “Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Cristo, bag-o na siyang
binuhat; ang daan miagi na, ug miabot na ang bag-o.”
1 Corinto 1:18 "Kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Cristo didto sa
krus binuang alang niadtong nangalaglag apan kanatong giluwas, gahom kini sa
Dios."
Tito 3:3-5 "Kay kaniadto kita usab mga buangbuang , masupilon ug nangasaag.
Naulipon kita sa mga kaibog ug sa tanang matang sa kahilayan ug nagkinabuhi
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sa pagkadaotan ug pagkamasinahon. Ang uaban nasilag kanato ug ato usab
silang gikasilagan. Apan gipadayag sa Dios nga atong Manluluwas ang iyang
kaluoy ug gugma. (5) Giluwas kita niya. Kini dili tungod sa bisan unsang maayo
nga atong nabuhat kondili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinaagi sa
paghugas kanato aron kita matawo pag-usab ug makabaton ug bag-ong kinabuhi
diha sa Espiritu Santo.
Nangasaag (ang kinabuhing nangasaag mao ang kinabuhing pagano)
1 Corinto 12:2 "Nasayod kamo nga sa inyong pagkadili magtutuo kaniadto
nahisalaag kamo sa nagkadaiyang paagi sa pagsimbag mga diosdios."
1 Perdo 4:3(MBB)

Makabaton ug bag-ong kinabuhi
Colosas 2:23 "Sa tinuoray, daw may kalaam sila sa ilang pinugos nga pagsimba
nga ilang minugna ug sa taphaw nga pagpaubos ug sa hilabihang pagdagmal sa
ilang lawas apan dili kini makatabang sa pagpugong sa mga kailibgon sa lawas."
3. HIS RESURRECTION GIVES ASSURANCE THAT OUR FAITH IN
CHRIST IS ENOUGH FOR SALVATION (v.14,17,)
1 Corinto 15:17-18 “Ug kon wala banhawa si Cristo, kawang lamang ang inyong
pagtoo ug makasasala gihapon kamo. Nagpasabot usab kini nga mangalaglag
ang mga nagtuo kang Cristo nga nangamatay na.”
Ang bersikulo nag-ingon “kon wala banhawa si Cristo, kawang lamang ang
inyong pagtuo” – kini nagpasabot gayud nga ang pagtoo kang Cristo nga maoy
atong bugtong Manlulubos igo na sa kaluwasan tungod kay buhi man si Jesus.
Tungod kay nabanhaw man si Jesus ang imong pagtoo ngadto kaniya nga maoy
imong bugtong Manluluwas igo na nga makabaton kag kaluwasan. Mao nga
daghan kag mabasa nga mga bahin sa Biblia nga naghisgut niini.
Efeso 2:8-9 “Kay pinaagi sa pagtoo naluwas kamo tungod sa grasya sa
Dios. Dili kini inyong buhat kondili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini
sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot.”
Roma 3:22,28 "Gihimong matarong sa Dios ang mga tawo pinaagi sa ilang
pagtuo kang Jesu-Cristo kay managsama man ang mga tawo.
(28) Kay sa giingon ko na, ang tawo himoong matarong sa Dios
pinaagi sa pagtoo, ug dili sa pagtuman sa Balaod.”
Galacia 2:16(ABMBB) “Apan nasayod kita nga ang tawo isipon sa Dios nga
matarong pinaagi lamang sa iyang pagtoo kang Jesu-Cristo ug dili sa pagtuman
sa Balaod. Kita usab nagtuo kang Cristo Jesus aron ang Dios mag-isip kanato
nga matarong pinaagi sa atong pagtoo kang Cristo, ug dili pinaagi sa pagtuman
sa Balaod.”
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Busa kay buhi si Jesus, tungod sa imong pagtoo kang Cristo isipon kang
matarong sa Dios ug makasiguro gayud ka nga dili na gayud malaglag.
4. HIS RESURRECTION GIVES ASSURANCE THAT OUR SINS ARE
FORGIVEN
1 Corinto 15:17-18 “Ug kon wala banhawa si Cristo, kawang lamang ang inyong
pagtoo ug makasasala gihapon kamo. Nagpasabot usab kini nga mangalaglag
ang mga nagtuo kang Cristo nga nangamatay na.”

Ang bersikulo nag-ingon “Ug kon wala banhawa si Cristo,…. makasasala
gihapon kamo” kini nagpasabot nga kon si Cristo wala mabanhaw walay
kapasayloan sa sala sa mga tawo. Bisag unsa pay imong buhaton, bisan pag
tinuod ang iyang pagtoo kang Cristo, bisag tinuod pa ang iyang paghinulsol, wala
siyay mapaabot nga kapasayloan sa iyang sala. Apan kay nabahaw si Jesus,
tungod kay buhi si Jesus ang tanan nga magatoo kaniya isipong matarong sa
Dios kay madawat man nila ang kapasayloan sa ilang mga sala.
Lucas 24:46-47 “Ug miingon siya kanila, ‘Kini mao ang nahisulat: nga ang
Mesiyas kinahanglan mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulo ka adlaw ug nga
sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa
mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod, sugod sa
Jerusalem.”
Buhat 13:38-39 “Busa mga igsoon ko, angay kamong masayod nga pinaagi kang
Jesus giwali kaninyo ang pasaylo sa mga sala; kinahanglan mahibalo kamo nga
ang tanan nga nagtuo kaniya naluwas sa tanang mga sala – butang nga dili
mahimo sa Balaod ni Moises.”
Buhat 10:43 “Naghisgut mahitungod kaniya ang tanang mga propeta, nga nagingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala pinaagi sa
gahom sa iyang ngalan.”
6. HIS RESURRECTION MAKES US THE MOST BLESSED PEOPLE ON
EARTH
1 Corinto 15:19-20 “Kon ang atong paglaom kang Cristo ania ra niining
kinabuhia, nan, kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tawo. Apan ang tinuod
mao nga gibanhaw si Cristo, ingon nga pasalig nga kadtong nangamatay
banhawon usab.”
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Because Jesus is alive believers in Christ are the most blessed people on earth.
A) He is able to symphatize in our times of need
Hebreo 4:14-15(AB) “Busa, sanglit aduna man kitay dakung labawng sacerdote
nga nakalatas sa kalangitan, si Jesus, ang Anak sa Dios, pangusgan ta pagkupot
ang atong tinoohan. Kay ang atong labawng sacerdote dili siya usa nga dili arang
mobati sa kalouy kanato sa atong mga kaluyahon, hinonoa usa siya nga sa
tanang paagi gitintal ingon kanato, hinoon wala makasala.”
B) He is able to helps us in times of needs
Hebreo 4:16 “Sa ingon niana, uban sa pagsalig manuol kita ug makakaplag kitag
grasya nga makatabang kanato sa panahon sa pagpanginahanglan.”
Hebreo 2:18 “Ug tungod kay nag-antos man siya ug gitintal, makatabang usab
siya kanila nga gitintal.”
Roma 8:32 "Kon wala magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang Anak ngadto
sa kamatayon alang kanatong tanan, dili ba hatagan usab kita niya sa tanang
butang nga atong pangayoon kanaiya?
1 Juan 5:14 "Ug makasalig kita sa Dios nga bisan unsay atong pangayoon
kaniya sumala sa iyang kabubut-on, dunggon gayod kita niya."
C) He is able to intercede for us
Hebreo 7:24-25 “Apan buhi si Jesus hangtud sa kahangtoran, ug ang iyang
buhat sa pagkapari wala itugyan sa lain. Ug busa makahimo siya karon ug sa
gihapon sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios pinaagi kaniya, kay buhi man
siya hangtud sa kahangturan aron pagpangaliya sa Dios alang kanila.”
1 Juan 2:1-2 “Mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala.
Apan kon may makasala, kita may manlalaban nga si Jesu-Cristo, ang matarong
nga maoy mangatubang sa Amahan.”
1 Corinto 15:23 "Apan ang pagbanhaw sa matag usa himoon sa hustong han-ay:
si Cristo maoy una sa tanan, unya mosunod kadtong iya ni Cristo inig-abot na
niya."
1 Timoteo 2:5 (AB) “Kay adunay usa ra ka Dios, ug adunay usa ra ka
tigpataliwala sa Dios ug sa mga tawo, nga mao ang tawo nga si Cristo-Jesus.”
Roma 8:34 "May makahukom ba kanila nga sila sad-an? Wala! Si Cristo Jesus
mao ang nagpakamatay ug gibanhaw ug atua siya sa tuo sa Dios ug
nangaliyupo kanato!

Page 5 of 7

D) He is able to save those who come to him
Hebreo 7:24-25 “Apan buhi si Jesus hangtud sa kahangtoran, ug ang iyang
buhat sa pagkapari wala itugyan sa lain. Ug busa makahimo siya karon ug sa
gihapon sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios pinaagi kaniya, kay buhi man
siya hangtud sa kahangturan aron pagpangaliya
Roma 10:9 “Maluwas ka kon ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo, ug sa
kinasingkasing motuo ka nga gibanhaw siya sa Dios.”
Apan alaot ka kon ang imong gisaligan nga makatabang sa imong kalag ug
giampoan patay ug walay kinabuhi, kay gayud kay mapaabot nga makatabang
siya sa imong kalag.
Jeremias 10:5 “Ang maong mga diosdios sama sa pahoy nga gibutang didto sa
mga uma sa melon aron paghadlok sa mga langgam; dili kini makasulti, ug
kinahanglan alsahon kay dili man makalakaw. Ayaw sila kahadloki; dili sila
makahimog kadaot kaninyo, ni makahatag sila kaninyog kaayohan.
Isaias 46:6-Ang mga tawo mihatag sa ilang plata ug bulawan ug nagsuhol silag
platero aron himoon kining diosdios ug ila kining gisimba. (7)Pas-anon nila kini
ug dad-on; itungtung nila kini sa atubangan niini ug magpabilin kini didto, dili kini
makalihok; kon may mosangpit niini, dili kini motubag ni makaluwas sa
nagkalisodlisod.”
6. HIS RESURRECTION
VICTORIOUSONES
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1 Corinto 15:24-25(AB) “Ug unya magaabut ang katapusan, inigtugyan na niya
sa gingharian ngadto sa Dios ug Amahan, tapus niya mawagtang ang tanang
pamunoan ug tanang kamandoan ug kagahum. Kay kinahanglan magahari siya
hangtud nga ang tanang mga kaaway niya ikabutang na niya diha sa ilalum sa
iyang mga tiil.”
Colosas 2:15 "Ug pinaagi sa iyang kamatayon sa krus gibuntog ni Cristo ang
mga espirituhanong pangulo ug awtoridad. Gipasundayag niya ngadto sa tanan
ang ilang kapindihan."
Because Jesus is risen, He destroyed Satan’s dominion, & authority. If Christ has
not been raised from the dead it means He never conquered or destroyed Satan
who holds the power of death.
Hebreo 2:14-15(ABMBB) Tungod kay ang mga anak mga tawo man nga adunay
unod ug dugo, si Jesus usab nahimong sama kanila ug miambit sa ilang
tawhanon nga kinaiya. Gihimo niya kini aron nga pinaagi sa iyang kamatayon,
malaglag niya ang Yawa nga may gahom batok sa kamatayon. Sa maong paagi
giluwas niya ang tanan nga naulipon sa tibuok nilang kinabuhi tungod sa ilang
kahadlok sa kamatayon.”
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1 Juan 5:18 "Nasayod kita nga walay anak sa Dios nga magpadayon sa
pagpakasala kay manalipod man kaniya ang Anak sa Dios ug dili gayod
makahimo kaniyag kadaot ang Yawa."
Roma 8:35,37 “Busa, kinsay makapahimulag kanato sa gugma sa Dios? Ang
kasamok ba, ang kalisdanan, ang mga panglutos, ang gutom, ang kakabos, ang
katalagman, o ang kamatayon? (37)Dili! Hinunoa, taliwala niining tanan, may
hingpit kitang kadaugan pinaagi kaniya nga nahigugma kanato”
So we are participants of Christ victory as believers in Christ. Satan knows that
Christ is victorious and he is a defeated foe forever. He knows that the believers
in Christ are victorious over him and his demons through Christ.
1 Corinto 15:58 "Busa, mga minahal kong kaigsoonan, barog kamo nga malig-on
ug dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo kay
nasayod kamo nga inyong pag-alagad dili gayod makawang.
“Your labor in the Lord is not in vain” because He is alive and He lives
forevermore!!!
Because He lives we can expect reward from him when He returns
Ruth 2:12 "Gantihan ka unta sa Ginoo tungod sa imong nahimo. Hinaot unta nga
ang Ginoo, ang Dios sa Israel, nga imong gidangpan aron panalipdan ka
magganti kanimo sa hingpit."
Gipadayag 22:12 "Si Jesus miingon, 'Mobalik ako sa dili madugay nga magdalag
ganti aron ihatag sa tagsatagsa sumla sa iyang binuhatan."
Filipos 3:20-21 “Apan kita mga lumulupyo sa langit, ug mahinangpon kitang
nagpaabot sa pag-anhi sa atong Manunubos gikan sa langit – ang Ginoong
Jesu-Cristo. Ilisan niya ang atong lawas nga may kamatayon sa lawas nga
mahimayaon sama sa iyaha pinaagi sa gahom nga gigamit niya sa pagmando sa
tanan.”
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