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THE RESURRECTION & THE LIFE
(John 11:25)
1. JESUS IS THE RESURRECTION (Why Jesus is called ‘the Resurrection’)
a) Because He can resurrect a dead person if he wants to:
Atong hinumduman nga sa wala pa si Jesus mabanhaw daghan na ang nabanhaw nga gihisgutan sa Biblia.

Jairus’ daughter
Lucas 8:49-50,52-55 “Samtang nagsulti si Jesus niini, miabot ang usa ka tawo
nga gikan sa balay sa opisyal. Iyang giingnan si Jairo, ‘Patay na ang imong anak,
busa ayaw na samoka ang Magtutudlo.(50)Apan nakadungog si Jesus niini ug
iyang giingnan si Jairo, ‘Ayaw kabalaka! Salig lamang ug maayo ang imong anak.
(52)Ang tanan nga diha sa balay naghilak ug nagminatay tungod sa bata. Apan
miingon si Jesus ‘Ayaw kamo paghilak kay ang bata wala mamatay kondili
natulog lamang! (53)Ug gibugalbugalan nila si Jesus tungod kay nasayod man
sila nga namatay gayod ang bata. (54)Apan gigunitan ni Jesus ang kamot sa bata
ug miingon, Inday bangon! (55)Ug nabuhi ang bata ug mibangon dayon. Unya
misugo si Jesus kanila nga pakan-on ang bata.”
Widow’s son at Nain
Lucas 7:12-16 “Sa pag-abot niya sa ganghaan sa lungsod, mao gayoy paggula sa mga
tawo aron paglubong ug minatay. Ang minatay bugtong anak nga lalaki sa usa ka biyuda
ug mikuyog kaniya ang daghang mga tawo gikan sa lungsod. Sa pagkakita ni Jesus sa
biyuda, naluoy siya ug miingon sa babaye, ‘Ayaw paghilak.’ Unya miduol sa Jesus ug
gihikap niya ang lungon ug mihunong ang mga tawo nga nagyayong sa lungon. Unya
miingon si Jesus, ‘Dong, bangon! Mibangon ang batan-on nga patay na unta ug misulti.
Ug gitugyan siya ni Jesus ngadto sa iyang inahan. Nahadlok ug nahibulong ang tanan ug
gidayeg nila ang Dios nga nag-ingon, ‘Usa ka gamhanang propeta ang ania uban kanato!
Ang Dios mipadayag ug pagtagad sa iyang katawhan!”

Juan 11:17,19-25 “Sa pag-abot ni Jesus, nasayran niya nga si Lazaro upat na ka
adlaw didto sa sulod sa lubnganan…(19)ug daghan ang mga Judio nga miduaw
kang Marta ug kang Maria aron pagduyog sa ilang kaguol tungod sa kamatayon
sa ilang igsoon.” (20)Sa pagkakita ni Marta nga miabot si Jesus, migula siya aron
sa pagsugat kaniya apan si Maria nagpabilin sa balay. (21)Si Marta miingon kang
Jesus, ‘Kon dinhi ka pa lamang, Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsoon!
(22)Hinuon, nasayod ako nga bisan karon mohatag ang Dios kanimo biisag unsay
imong pangayoon. (23)Si Jesus miingon kaniya, ‘Mabanhaw ang imong igsoon. (24)Siya
mitubag, ‘Nahibalo ako nga mabanhaw siya sa kataposang adlaw. (25)Ug si Jesus

miingon kaniya, ‘Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo
kanako, bisan tuod mamatay, mabuhi.
b) Because He was the first to resurrect from the dead who never die again.
Roma 6:9 “Kay nasayod kita nga si Cristo gibanhaw ug dili na gayod siya mamatay pagusab ug ang kamatayon wala nay gahom ibabaw kaniya.”

Colosas 1:18 “Siya ang ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Siya ang
sinugdan; siya ang unang gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay aron siya ang
mag-una sa tanang mga butang.”
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Gipadayag 1:5,18 “Ug gikan kang Jesu-Cristo, ang kasaligang saksi, ang unang
gibanhaw nga mao usab ang nagmando sa mga hari sa kalibotan. (18)Ako ang
buhi! Namatay ako apan tan-awa, buhi ako ug dili na gayod mamatay. Ilalom sa
akong gahom ang Kamatayon ug ang Hades.”
Hebreo 7:24-25 “Apan si Jesus buhi hangtod sa kahangtoran u gang iyang buhat
sa pagkapari wala itgyan sa laing. Ug busa makahimo siya, karon ug sa gihapon,
sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios pinaagi kaniya kay buhi man siya
hangtod sa kahangtoran.”
1 Corinto 15:20,22-23 “Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Cristo isip
garantiya nga kadtong nangamatay banhawon usab. (22)Kay ingon nga
nangamatay ang tanang tawo tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan, banhawon
usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Cristo. 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 Tesalonica 4:16-17(AB) “Kay ang Ginoo gayud mao ang manaug unya gikan sa
langit inubanan ug singgit sa pagsugo, ug sa tawag sa punoan sa mga
manolunda, ug sa tingog sa trumpeta sa Dios. Ug unya ang mag nangamatay diha
kang Cristo mouna sa pagpamangon; (17)ug kita nga mga buhi pa nga mahabilin,
pagasakgawon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha
sa kahanginan; ug sa ingon niini kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang
panahon.”
Kon ikaw nagtoo kang Jesus, nagkinabuhi sa iyang kabubut-on maapil sa unang pagpamanhaw. Kini
nagpasabot dili dungan ang pagpamanhaw sa mga minatay.

Gipadayag 20:4-6 “Unya nakita ko ang mga trono ug ang mga naglingkod niini nga
gihatagan ug gahom sa paghukom. Nakita ko usab ang mga kalag niadtong
gipamunggotan tungod sa pagsangyaw nila sa kamatuoran nga gipadayag ni Jesus ug
tungod sa pulong sa Dios. Wala sila mosimba sa mananap o sa iyang larawan. Wala sila
magpapatik sa ilang agtang ug kamot sa timaan sa mananap. Nabanhaw sila ug naghari
uban kang Cristo sulod sa 1,000 ka tuig. Wala mabanhaw ang ubang mga patay hangtod
nga miagi ang 1,000 ka tuig. Mao kini ang unang pagbanhaw. Bulahan kaayo ang nahiapil
sa unang pagbanhaw. Wala nay gahom kanila ang ikaduhang kamatayon…
Unsa man kining gitawag ‘ikaduhang kamatayon’ kon ‘second death’?

Gipadayag 20:14 “Unya gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga
kalayo. Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon.”
Ug mao kini ang hulagway sa mga tawong nahiapil sa unang pagbanhaw.

Gipadayag 21:4 Pahiran niya ang ilang luha ug wala nay kamatayon o kasubo,
paghilak o kasakit kay nahanaw na man ang daang mga butang.
Lucas 20:34-36 “Si Jesus mitubag kanila, ‘Magminyoay ang mga lalaki ug babaye
niining panahona apan ang mga lalaki ug babaye nga angay banhawon ug
magkinabuhi sa umaabot nga panahon dili na magminyoay. Mahisama na sila sa
mga anghel ug dili na mamatay.”
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Filipos 3:20-21 “Apan ang atong puluy-anan atua sa langit ug mahinangpan
kitang nagpaabot sa pag-anhi sa atong Manunubos gikan sa langit – ang Ginoong
Jesu-Cristo. Ilisan niya ang atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga
mahimayaon sama sa iyaha pinaagi sa gahom nga gigamit niya sa pagmando sa
tanan.”
Isaias 35:8-10 “Didto may usa na ka dalan ug nganlan kinig ‘Dalan nga Balaan, dili
makahimo pag-agi niini ang mga makasasala ni mahisalaag didto ang mga buangbuang.
Walay liyon nga moagi niini ug bisan unsang mananap nga manunukob, ka yang mga
linuwas lamang sa Ginoo maoy paagion niining dalana. Unya mamauli sila sa Jerusalem
nga mag-awit, ug malipayon sila hangtud sa hangtod; ug ang kasubo ug mga panghupaw
mahanaw sa dayon.”

Mateo 7:13-14 “Sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay lapad ang dalan paingon
sa impiyerno, ug kini ang gisubay sa kadaghanan. Apan masigpit ang ganghaan
ug malisod ang daan paingon sa kinabuhing dayon, ug diyotay ra ang nakakaplag
niini.”
Juan 14:6 “Si Jesus mitubag, ‘Ako ang dalan, ang kamatuoran, u gang kinabuhi;
walay makaadto sa Amahan kon dili moagi kanako.”
Juan 10:9 “Ako ang pultahan; ang mosulod agi kanako maluwas; mosulod siya
ug mogula ug makakaplag siyag masibsib.”
2. JESUS IS THE LIFE (Why Jesus is called ‘The Life’) because…
a) In Him was life
Juan 1:1-4 Sa wala pay nabuhat bisan unsa, ang Pulong diha na. Ang Pulong
uban sa Dios ug ang Pulong Dios. Sukad pa gayod sa sinugdan ang Pulong uban
sa Dios. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan, ug walay bisan usa sa tanan
nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Diha sa Pulong ang kinabuhi ug ang maong
kinabuhi mao ang kahayag sa mga tawo.”

b) He is life
Juan 14:6 “Si Jesus mitubag, ‘Ako ang dalan, ang kamatuoran, u gang kinabuhi;
walay makaadto sa Amahan kon dili moagi kanako.”
c) He is the source of Life
Buhat 3:15 “Ug gipatay ninyo ang Tinubdan sa kinabuhi. Apan gibanhaw siya sa
Dios ug kami mga saksi niini.”
d) He is the eternal Life
1 Juan 5:10-12,20 “Ang pagpamatuod mao kini: ang Dios naghatag kanato sa
kinabuhing walay kataposan ug anaa kini sa iyang Anak. Ang midawat sa Anak
may kinabuhing walay kataposan. Apan ang wala modawat sa Anak sa Dios wala
makabaton sa maong kinabuhi.
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(20-MBB)Nasayod usab kita nga mianhi ang Anak sa Dios ug mihatag kanatog
salabotan aron makaila kita sa matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi anaa sa
matuod nga Dios – sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo. Siya ang matuod nga Dios
ug ang kinabuhi nga walay kataposan.”
1 Juan 5:20(AB) “Ug kita sayod nga ang anak sa Dios mianhi ug mihatag kanatog
salabutan sa pag-ila kaniya nga mao ang matuod; ug kita anaa kaniya nga mao
ang matuod, diha sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo. Kini siya mao ang matuod
nga Dios ug kinabuhi nga dayon.”
1 Juan 1:1-2 “Nagsulat kami kaninyo mahitungod sa Pulong nga naghatag sa kinabuhi.
Ang Pulong diha nang daan sa pagbuhat sa kalibotan. Nadungog namo kini, nakita ug
nahikap gayod. Gipadayag na ang maong kinabuhi ug nakita namo kini. Busa nagmatuod
kami niini ug gisangyaw namo kaninyo ang kinabuhing walay kataposan nga diha uban
sa Amahan ug gipadayag kanato.”

Roma 6:23 “Kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon apan ang gasa
sa Dios mao kinabuhing walay kataposan nga anaa sa kang Cristo Jesus nga
atong Ginoo.’
Juan 6:40(MBB) “Kay kini mao ang kabubut-on sa akong Amahan: nga ang tanan
nga makakita sa Anak ug motuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapaosan
ug banhawon ko sila sa kataposang adlaw.”

Juan 11:25-26 Ug si Jesus miingon kaniya, ‘Ako mao ang pagkabanhaw ug ang
kinabuhi. Ang nagtuo kanako, bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug
nagtuo kanako dili gayod mamatay. Mituo ka ba niini?
Ang pag-ingon sa Juan 11:25 ‘Ang nagtuo kanako, bisan tuod mamatay, mabuhi nagpasabot kini ‘literal
nga kamatayon’ apan ang pag-ingon sa bersikulo 26 ‘Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili gayod
mamatay’ nagpasabot kini sa espirituhanong kamatayon.
Ang tanang patayng dautan banhawon apan patay gihapon sila espirituhanon kay itambog man sila sa
linaw nga kalayo nga mao ang gitawag ug ikaduhang kamatayon.

Gipadayag 20:11-13,15 “Unya nakita ko ang dako ug puti nga trono u gang
naglingkod niini. Mipahawa ang yuta u gang langit gikan sa naglingkod sa trono
ug wala na kini Makita pag-usab. Ug nakita ko ang mga patay, inila ug dili inila,
nga nagbarog atubangan sa trono. Gibukhad ang mga libro ug may lain pa
gayong librong gibukhad nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga
patay sumala sa ilang binuhatan nga nahisulat sa mga libro…(15)Ang tanang
tawo nga wala ngalan sa libro sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo.”
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