
1 
 

JUAN 5:28-29 
"ANG DARATING NA ORAS NG PAGKABUHAY NA MULI" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Lahat tayo, sa isa o ibang pagkakataon, ay nakaranas ng isa sa pinakamalungkot na mga gawa para sa 
tao, lalaki man o babae:  ang pagpasok sa sementeryo.  Marahil ito ay nang tumayo ka sa tabi ng libingan 
ng iyong mahal sa buhay at nakita mong iniaamba na ang kabaong sa bukas na libingan at di magtatagal 
ay ibababa na ito at tatakpan ng lupa.  Marahil ito’y nang dumalaw ka sa puntod ng iyong ama, ng iyong 
ina, kapatid, asawa, o mahal na kaibigan, at naiiyak ka habang nabubuhay sa iyo ang mga alaala.  O 
marahil ay pumasok ka sa isang lumang sementeryo, mga lapidang daan-daang taon na ang tanda, mga 
taong nilamon na ng pagkalimot, mga beterano, mga batang namatay sa kanilang pagkasanggol, mga ina 
sa kanilang panganganak, mga dalagita sa biglang paglitaw ng kolera, mga binata sa giyera.  Ang bawat 
puntod ay sumasaksi sa katotohanang ang diablo ay sinungaling, sapagkat sinabi niyang, “Tiyak na hindi 
kayo mamamatay.”  Ang bawat puntod ay nagpapatunay ng salita ng Dios, “Ikaw ay alabok at sa alabok 
ka babalik.”  Ang bawat puntod ay nagsasabi sa atin, “Ikaw man, ay dapat mamatay.” 
 
Subalit may alam tayo tungkol sa libingan na hindi malalaman ng kawalang-paniniwala.  Ang libingan ay 
walang tagumpay.  Ang kamatayan ay nilamon ng tagumpay.  Alam natin, sa pamamagitan ng 
pananampalataya, na ang mamatay sa Panginoon ay nangangahulugang mabubuhay tayo kasama Niya 
sa kaluwalhatian:  “Mapapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon” (Apo. 14:13).  At nalalaman 
natin na ang ating mga katawan ay babangon mula sa libingan at gagawing katulad sa Kanyang 
maluwalhating katawan, ayon  sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang 
sarili ang lahat ng mga bagay (Fil. 3:21).  
 
Sa Sabbath na ito ng muling pagkabuhay, tinatawag ko ang inyong pansin sa mga salita ng Panginoon sa 
Juan 5:28 at 29:  “Huwag ninyong ipagtaka ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa 
libingan ay makakarinig ng kanyang tinig, at magsisilabas, ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa 
pagkabuhay na muli sa buhay, at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa 
kahatulan.”  Si Jesus ay nagsasalita sa darating na oras ng pagkabuhay na muli.  Sinasabi Niya ang 
tungkol sa pinakamahalaga, kamangha-mangha, kagila-gilalas na sandali sa kasaysayan kapag, sa wakas 
ng sanlibutan, Siya ay bumalik upang ibigay ang panghuling kahatulan.  Tatayo Siya sa lupa at Siya ay 
magsasalita.  At lahat ng mga nasa libingan ay magsisilabas – bawat libingan, bawat tao mula nang 
mamatay si Adan.  Bilyun-bilyong mga lalaki at babae, mga batang lalaki at babae, mga sanggol, yaong 
ang mga katawan ay naging abo matagal nang panahon, yaong mga nasunog sa apoy, nalunod sa dagat, 
o nawala sa digmaan – lahat ay makakarinig ng Kanyang tinig at magsisilabas upang hatulan sa katawan 
at upang marinig ang Kanyang hatol na buhay o kapahamakan, Paraiso o impierno, ang kagalakan sa 
bahay ng Ama o sa lawa ng apoy at asupre.   
 
Ikaw ba ay sa Tagapagligtas na ito, sa pamamagitan ng pananampalataya?  Ipinahahayag mo ba itong 
makapangyarihang Anak ng Dios?  Nakapako ba sa Kanya ang iyong pag-asa?  Siya ba, ngayon, ay 
nananahan sa iyo, at ang mga bunga ba niyon ay makikita sa iyong buhay sa pagsisisi, pag-ibig, at 
pagsunod?  Handa ka bang mamatay ngayon, upang makasama Niya?  Para sa iyo, sa araw na ito, ay 
may salitang labis na kamangha-mangha, labis na makapangyarihan, labis na maluwalhati, mula mismo 
sa bibig ni Cristo.  Ang oras ay darating kung saan ay bubuhayin Niya ang iyong katawan tungo sa buhay 
na walang hanggan.   
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Kung titingnan nating mabuti ang sitas, malalaman natin na si Jesus ay nagsasalita tungkol sa dalawang 
banal na gawain na Kanyang isinasagawa:  espiritual na pagkabuhay na muli at pisikal na pagkabuhay na 
muli.  Sa kapitulong ito (Juan 5), sinasagot ni Jesus ang pagkapoot at ang kawalang-paniniwala ng mga 
Judio.  Pinagaling Niya ang isang lalaki sa araw ng Sabbath at ipinagtanggol ito sa katotohanang Siya ay 
kapantay ng Dios.  “Hanggang ngayo'y patuloy sa paggawa ang aking Ama, at ako'y patuloy rin sa 
paggawa.”  Ibig Niyang sabihin, kung paanong ang Dios Ama ay abala bawat araw sa gawain ng 
pagliligtas, gayundin, bilang Anak ng Dios, Siya ay palagiang abala sa katulad na gawain.  Na ito ang 
kahulugan, na ipinagtanggol ni Jesus ang Kanyang pagpapagaling sa Sabbath sa batayan ng pagiging 
kapantay Niya sa Ama, ay malinaw mula sa reaksyon ng mga Judio.  Ang mga Judio, nabasa natin, ay 
lalong hinangad na patayin Siya, sapagkat hindi lamang Niya nilabag ang Sabbath, kundi sinabing ang 
Dios ay Kanyang Ama, na ginagawa ang Kanyang sarili na kapantay ng Dios.  Pagkatapos, sa talatang 19, 
nagsimulang ipakita ng Panginoon na Siya nga ay tunay na kapantay ng Dios at Kanyang ginagawa ang 
mga gawa ng Dios.  Sinasabi Niyang may ganap na pagkakaisa at pagkakasundo sa pagitan ng Ama at ng 
Kanyang sarili.  Magkasama silang gumagawa bilang isa.  Ang gawain na kapwa abala ang Ama at ang 
Anak ay lalo na sa gawain ng pagkabuhay na muli, talatang 21:  “Sapagkat kung paanong ibinabangon ng 
Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayundin naman binubuhay ng Anak ang sinumang nais niya.”  
Sinasabi ni Jesus sa mga Judio, “Namamangha kayo sa pagpapagaling Ko ng isang lalaki sa Sabbath?  May 
mas dakilang gawain kaysa dito kung saan Ako ay abala.  Binubuhay Ko ang mga patay.  Ako ang Isang 
hindi lamang nagpapagaling ng lalaking lumpo.  Ako ang Isang espiritual na bumubuhay sa mga patay na 
makasalanan, sa sinumang Aking naisin.  Isinasagawa Ko ito, gaya ng Aking Ama.”  Pagkatapos ay 
nagpatuloy ang Panginoon sa pagpapaliwanag nitong kamangha-manghang gawa ng espiritual na 
pagkabuhay na muli.  Sinasabi Niyang nangyayari na ito ngayon, sa kasalukuyang panahon (t. 24).  
“Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na 
nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan, at hindi darating sa kahatulan kundi lumipat na sa 
buhay mula sa kamatayan.  Talatang 25, “Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at 
ngayon na nga, na maririnig ng patay ang tinig ng Anak ng Dios at ang makarinig ay mabubuhay.”  
Dumarating ang oras, at ngayon na nga, sabi ni Jesus, ngayon mismo, at nagpapatuloy hanggang sa 
hinaharap, mayroon nitong pagkabuhay na muli – ang paglipat mula sa kamatayan tungo sa buhay, iyan 
ay, ang paghahatid ng puso upang sumampalataya sa Akin, ang pag-aalis ng kaluluwa mula sa kahatulan 
at ang pagpapasok sa puso ng buhay na walang hanggan.  Ito rin, sabi Niya, ay ginagawa ng tinig ng Anak 
ng tao.   
 
Minamahal sa Panginoon, at lahat ng nakakarinig, si Jesus ay nagsasalita tungkol sa pagpapanibagong-
buhay:  ang ipanganak na muli; sa biyaya ng Dios, ang alisin mula sa espiritual na kamatayan kung saan 
tayo ay ipinanganak sa buhay na ito, at pinagkaloobang taglayin ang walang hanggang buhay ni Jesu 
Cristo – ang gawain na sinasabi ni Jesus na ginagawa Niya sa pamamagitan ng Kanyang tinig kapag 
makapangyarihan Siyang nagsasalita sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sinasabi mismo ang iyong 
pangalan, sinasabing, “Patay na makasalanan, ikaw ay mabubuhay, at ikaw ay sasampalataya sa Akin.” 
 
Sinasabi ng Panginoon, “Huwag ninyong ipagtaka ito.  Huwag kang magulat at sabihing, ‘Hindi kapani-
paniwala! Hindi maaari! Anong pinalalabas mo sa sarili mo?’  Huwag ninyong ipagtaka ito,” sabi ni Jesus, 
“sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng Aking tinig, at 
magsisilabas.”  Ano ang sinasabi ng Panginoon?  Sinasabi Niya ito.  “Namamangha ka ba sa 
katotohanang nagpagaling Ako ng lalaking lumpo sa Sabbath?  Nababahala kayo nito, O mga Judio?  Sa 
palagay n’yo iyan ay di kapani-paniwala?  Pakinggan n’yo ito:  Binubuhay Ko ang sinumang nais Ko sa 
pamamagitan ng Akin mismong tinig, espiritual na buhay mula sa kamatayan ng kasalanan.  At kung iyan 
sa inyong pakinig ay kamangha-mangha at ikinagugulat n’yo ito, kung gayon ay pakinggan n’yo ang 
salitang ito.  Darating ang oras kung saan Ako ay magsasalita at ang lahat ng mga libingan ay 
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mabubuksan at ang mga katawan sa loob nila ay magsisilabas sa pamamagitan ng Aking kapangyarihan.”  
Unawain:  Si Jesu Cristo, na nabuhay mula sa mga patay, ay ang Isang nabubuhay.  Talatang 26, 
“Sapagkat kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay pinagkalooban din niya ang Anak 
na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili.”  Ang nabuhay na Jesus ay hindi pinagkalooban ng buhay.  
Siya ang buhay.  At bilang buhay na Anak ng Dios, ang Kanyang gawa ay pagkabuhay na muli – ang 
magbigay ng buhay mula sa kamatayan – ngayon din, sa espiritual.  Sa pamamagitan ng Salita ng 
ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu tayo ay ipinanganak na muli.  Sa pamamagitan ng 
makapangyarihang pagbuhay ng Espiritu tayo ay pinagkalooban ng Kanyang buhay kaya 
sumasampalataya tayo sa Kanya.   
 
Mayroon pa, bubuhayin Niya ang pisikal nating mga katawan sa araw ng pagkabuhay na muli.  Sabi Niya, 
Bakit ka magtataka sa nakamamanghang katotohanan na ang bawat libingan ay mabubuksan – mula kay 
Adan hanggang sa huling oras.  Huwag ninyong ipagtaka ito! May kapangyarihan Ako ngayon din upang 
bumuhay.  At binuhay ko na ang lahat ng mga sumasampalataya.  Sila ay lumipat na mula kamatayan 
tungo sa buhay.   
 
Pagkatapos ay nagsalita ang Panginoon tungkol sa hiwaga ng pisikal na pagkabuhay na muli.  Nakatingin 
sa hinaharap, na tanging ang Panginoon ang may kaya, si Jesus, ang Propeta na ang mga mata ay 
naglalagos hanggang sa dulo ng sanlibutan, ay nagsasabing ang oras ay darating kung saan ang lahat ng 
nasa libingan ay makakarinig ng Kanyang tinig at magsisilabas.  Ang salitang “dumarating ang oras” ay 
paboritong pahayag ng Panginoon.  Ito ay tumutukoy sa isang itinakdang sandali, isang itinakdang 
panahon na itinalaga ng Dios upang gawin ang isang bagay.  Ang oras ay hindi isang pagpapagulong ng 
dice; hindi ito pagkakalas ng mga bagay na marahil ay mangyayari.  Kundi ang oras ay ayon sa kalooban 
ng Dios at sa ilalim ng Kanyang kontrol.  Ang Ama ay may kalendaryo, at ang lahat ay nakasulat 
hanggang sa araw, sa oras, at sa sandali.  Mayroong nakatalagang sandali ng pagkabuhay na muli.  Ito ay 
mangyayari sa Araw ng Paghuhukom.  Kaya isasagawa ng Panginoong Jesu Cristo ang gawaing ito ng 
pagbuhay.  Bubuhayin Niya ang lahat ng mga katawan ng bawat nilikha sa araw ng Kanyang pagbabalik. 
 
Mababasa natin sa Mga Gawa 17:31, “Sapagkat itinakda niya (Dios) ang isang araw kung kailan niya 
hahatulan ang sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga.”  Si Cristo, 
ang nabuhay na Panginoong Jesus, ay tatayo dito sa lupa at Siya ay magsasalita.  Lahat ng mga nasa 
libingan ay makakarinig ng Kanyang tinig at sila ay magsisilabas. 
 
Ang libingan para sa atin ay tila baga nagtagumpay.  Tila baga ito ay nangibabaw.  Hindi ito matatalo.  
Mayroon na bang nakatalo sa libingan mula kay Adan?  Oo! Ipinagdiriwang natin ngayon.  Ang 
Panginoong Jesu Cristo ay nabuhay mula sa mga patay.  Ang makapangyarihang Anak ng Dios, ang 
tagapagdala ng kasalanan, Siya ay nabubuhay bilang kinatawan ng lahat ng mga anak ng Dios. 
 
Ngunit para sa atin, tila baga tayo ay nilamon ng libingan.  Tila baga ito ang wakas.  Tila baga hindi na 
tayo babalik.  Tayo’y gaya ng dahon, sabi ng Kasulatan.  Tayo ay nalalanta at nawawala.  Ang alaala ng 
ating buhay at ang tala ng ating mga ginawa ay nawawala.  Ang mga libingan ay natatabunan.  Ang mga 
lunsod at mga bahay ay nasisira.  Subalit sinasabi ng Panginoon, Ang mga libingan ay mabubuksan.  Ang 
mga patay na katawan ay magigising.  Ang mga katawan ay manunumbalik at isasamang muli sa kanilang 
mga kaluluwa.  Kung paanong minsang hinati ng Dios ang Dagat na Pula at tumayo ang mga tubig sa 
magkabila, gayon din ang mga silid sa ilalim ng lupa at ang mga nitso ay mawawasak at ang lahat ay 
magsisilabas, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tinig ni Jesu Cristo.  Maririnig nila ang Kanyang tinig 
at magsisilabas.  Si Jesus, ang Anak ng Dios na nagkatawang-tao, ay nabuhay.  Siya’y magsasalita.  Bilang 
Anak ng Dios na nabuhay, sabi sa atin sa Apocalipsis 1, hawak Niya ang mga susi ng buhay at kamatayan, 
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ng langit at ng impierno.  Sa pamamagitan ng Kanyang tinig, sa pamamagitan ng Kanyang 
kapangyarihan, bilang buhay na Anak ng Dios, Siya ay magsasalita.  Ang Isa na minsang nagsalita sa 
libingan ni Lazaro:  “Lazaro, lumabas ka.”  Ang Isa na minsang nagsabi sa isang may ketong, “Ibig ko. 
Maging malinis ka.”  Ang Isang iyon ang tatayo sa harap ng libingan at magsasalita at ang lahat ay 
magsisilabas.  Huwag kang mamangha.  Huwag kang mag-alinlangan.  Darating ang oras na bubuksan ng 
nabuhay na Panginoon ang mga libingan.  Lahat ng mga namatay ay magsisilabas. 
 
Anumang dibisyon o uring kinabibilangan ng mga lalaki at babae ay walang pagkakaiba.  Iyon man ay 
puti o itim, taga-Asya o India; sila man ay nabuhay sa sinauna, makaluma o makabagong panahon; sila 
man ay mabuti o masama, iyan ay mananampalataya o di-mananampalataya, hinirang o itinakuwil – 
lahat (lahat ng mga anak ng Dios na naligtas sa pamamagitan ng dugo, maging ang lahat ng mga hindi 
sumampalataya sa Kanya – yaong mga tumanggi sa Kanya, yaong mga sumamba sa ibang mga dios) ay 
bubuhayin.  Nakita mo, walang kaibahan sa sinasabi ng kawalang-pananampalataya, “Ayokong 
magkaroon ng kinalaman kay Jesus.  Hindi ako naniniwalang nabubuhay Siya.  Itinatanggi kong Siya ang 
tanging Tagapagligtas.”  Walang kaibahan sa pagrereklamo ng mga di-mananampalataya laban sa Kanya.  
Kailangan nilang tumayo sa Kanyang harapan.  Ang lahat ay kailangang humarap sa Kanya, sapagkat Siya 
ay Dios na makapangyarihan, ang Anak ng Dios.  Nakikita mong muli ang katotohanan na ang tao ay nasa 
mga kamay ng Dios at hindi ang Dios ang nasa kamay ng mga tao.  Lahat ng mga nabuhay, lahat ng 
gumawa ng mabuti at lahat ng gumawa ng masama – ang pagkabuhay na muli ay magiging pagkabuhay 
na muli ng lahat.  Tayong lahat ay bubuhayin. 
 
Sa anong uri ng katawan, ang tanong mo, tatayo ay bubuhayin?  Sinasabi ng Panginoon, magkakaroon 
ng pagkabuhay na muli sa kahatulan para sa mga gumawa ng masama, para sa mga hindi 
sumampalataya sa Anak ng Dios.  Ang pagkabuhay na muli sa kahatulan ay nangangahulugang ang isa ay 
hahatulan din sa kanyang katawan, ng lahat ng nararapat sa kasalanan.  Siya ay ipapadala, kapwa 
katawan at kaluluwa, sa oras na iyon, sa lugar kung saan ang uod ay hindi namamatay at ang apoy ay 
hindi napapatay.  Iyon ang mga salita ni Jesus.  Sinasabi ng Panginoon na ang masama, ang hindi nagsisi, 
at ang makasalanang di-sumasampalataya ay bubuhayin sa isang katawan kung saan ay pagdurusahan 
niya ang matinding paghihirap, ang apoy ng impierno. 
 
Ngayon ako’y nanginginig.  Wala nang mas seryoso pa kaysa sa katayuan ng iyong kaluluwa sa harap ng 
Dios.  Magsisi at umiwas mula dito sa matuwid at banal na poot.  Sa aklat ng Apocalipsis (14:10), 
mababasa natin ito tungkol sa mga sasamba sa halimaw at tatanggap ng kanyang tatak, iyan ay, sa mga 
itatatuwa itong Panginoong Jesu Cristo at mamumuhay para sa kanilang sarili:  “ay iinom din naman ng 
alak ng poot ng Dios, na inihahandang walang halo sa kopa ng kanyang poot at pahihirapan sa apoy at 
asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng Kordero.  At ang usok ng hirap nila ay 
papailanlang magpakailanpaman; at sila'y walang kapahingahan araw at gabi.”  Ito ay hindi isang kuwen 
to.  Ito ay Salita ng Dios.  Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. 
 
Nakikita mo ba ang kahalagahan ng pagyukod sa Salita ng Dios?  Para sa mananampalataya, sinasabi ng 
Panginoon na mayroong pagkabuhay na muli sa buhay.  Iyan ay nangangahulugan na ang mga katawang 
nabuhay na muli ay babagay sa buhay na walang hanggan.  Sila ay bubuhayin na may buhay na walang 
hanggan sa kanila.  Ang pagiging imortal ni Jesu Cristo ay ipagkakaloob sa ating mga katawan.  
Pagkabuhay na muli sa buhay! Wala nang kasalanan, wala nang mga luha, wala nang kalungkutan, wala 
nang sakit, wala nang pagpapagal, wala nang kapaguran.  Kundi buhay! Ang buong kagalakan at pag-ibig 
ng Dios ay pipintig din sa ating mga katawan, kung paanong ang dugo ngayon ay dumadaloy sa kanila.  
Ngayon ay mayroon tayong buhay na nawawala.  Tayo’y mahina, at sa mismong mga selula natin at 
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dugo ang kamatayan ay dumadaloy ngayon.  Ang iyong isip (na kagila-gilalas na mismo) ay mahina kung 
ihahambing sa pagkakalikha nito sa kanya. 
 
Ngunit sa gayon ang buhay na walang hanggan ay dadaloy sa aking mga ugat.  Makikita ko Siya ng aking 
ng mata.  Makikilala Siya ng aking isip kung paanong nakikilala Niya ako. 
 
Pinaniniwalaan mo ba ito?  Iyan ang tanong na palaging naiiwan sa atin sa pagharap natin sa ebanghelyo 
ng pagkabuhay na muli.  Iyan ang katanungan na inilagay ng Panginoon kay Marta pagkatapos Niyang 
sabihin na Siya ang pagkabuhay na muli at ang buhay at sinumang sumampalataya sa Kanya, bagama't 
siya'y mamatay, ay mabubuhay.  At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa Kanya ay hindi 
mamamatay magpakailanman.  Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon, “Marta, Pinaniniwalaan mo ba ito?  
Marta, ang pananampalatayang ipinagkaloob Ko sa iyo, ang pananampalatayang iyan ay dapat ipahayag 
ang kanyang sarili.  Hindi ito maaaring maupo lang doon at manahimik.”  Ipinahahayag ni Jesus na ito ay 
tiyak.  Huwag mong ipagtaka ito.   
 
Dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng Aking tinig, at sila’y magsisilabas! 
Ako ang Isang nabubuhay, sabi ni Jesu Cristo.  Ngayon mismo Ako’y nabubuhay.  Walang pag-aalinlangan 
sa mga salitang ito.  Walang pahiwatig, wala ni katiting na pag-aalinlangan.  Hindi ito panaginip.  Hindi 
ito minimithing kahilingan.  Hindi ito relihiyosong alamat.  Hindi ito isang bagay na gawa-gawa lang ng 
mga alagad at ipinasa sa atin sa pamamagitan ng tradisyon.  Ang pananampalatayang Cristiano ay hindi 
lumulugar sa ibang huwad na relihiyon.  Hindi ito nagsasabing kung paanong ang ibang mga kultura at 
ibang mga tao ay mayroong kaisipan nila tungkol sa kabilang-buhay, ngayon ang mga Cristiano ay 
mayroon ding kaisipan nila.  O, hindi.  Ito ang katotohanan.  Ito ang mga salita ng Anak ng Dios, nabuhay 
mula sa mga patay.  Ang nakikinig sa Aking mga salita, sabi ni Jesus, at sumasampalataya sa kanila, ay 
may buhay.  Ito’y dapat yakapin at paniwalaan sapagkat ito ang patotoo ng mahal na Anak ng Dios.  Juan 
12:47, 48, “Kung ang sinuman ay nakikinig sa aking mga salita, at hindi tumutupad ng mga iyon, … Ang 
nagtatakuwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga salita, ay mayroong isang humahatol sa kanya. 
Ang salitang aking sinabi ang siyang hahatol sa kanya sa huling araw.”  Ngayon pakinggan ang salita:  
dumarating ang oras.  Nalalaman iyan ng bawat mananampalataya.  Ang oras ng pagkabuhay na muli ng 
katawan ay darating.  Alam natin iyan sa pamamagitan ng hiwaga ng espiritual na muling kapanganakan 
ngayon.  Alam natin iyan dahil sa pamamagitan ng pananampalataya ay nararanasan natin na tayo ay 
lumipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay.  Ngayon ay nalalaman din natin na ang katawan, na binili 
ni Jesu Cristo sa pamamagitan ng Kanyang pagdurusa sa krus, ay bubuhayin.  Ang katawan ay hindi 
laruan ng kasalanan.  Ang katawan ay hindi para sa kaaliwan ng masama.  Ang katawan mo, 
mananampalataya, ay para sa langit.  Mabubuhay ka ngayon bilang isa na ang pag-asa ay nakapako at 
ang pananampalataya ay tiyak at ang pag-asa ay matatag.  Alam kong hindi ako maiiwang nalimutan sa 
libingan.  Alam kong makikita ko Siya mismo.  At kahit na sirain ng mga uod ang katawang ito, gayunman 
sa aking laman ay makikita ko ang Dios. 
 
Sa araw na ito ng pagkabuhay na muli, ang unang araw ng sanlinggo kung saan ay winasak Niya ang 
pintuan ng kamatayan, naririnig natin ang Kanyang tinig.  Naririnig mo ba ito?  Hindi, hindi mahiwaga, 
nakapangingilabot na tinig sa hangin.  Kundi naririnig mo ito, hindi ba, sa Kasulatan, sa pangangaral 
nitong Salita, sa kailaliman ng iyong kaluluwa na tanging Siya lamang ang makakapasok?  Ang buhay na 
Salita na Kanyang sinasabi bilang Panginoon na dumaig sa kasalanan at sa libingan, ang Salitang Kanyang 
sinasabi, “Sapagkat ako'y nabubuhay ay mabubuhay rin kayo.”  At isang araw ay maririnig mo Siya ng 
iyong mga tainga kung paanong naririnig mo ang aking tinig.  Ang mga taingang iyan ay maririnig ang 
Kanyang tinig.  Isipin mo iyan.  Naririnig ko Siya ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya.  Naririnig 
ko Siya sa sandali ng kamatayan kapag Kanyang sinasabi, “Sumama ka sa akin, sinta Ko.  Ang bahay ng 
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Ama ay inihanda para sa iyo.”  Ngunit sa libingan, kapag ang katawan ay nabuhay, maririnig natin Siya, at 
lalabas tayo mula sa libingan.  At babanggitin Niya ang ating pangalan:  “Lazaro, lumabas ka.” 
 
Tungkol sa akin, aking mamasdan ang Iyong mukha sa katuwiran.  Kapag ako'y gumising, aking 
mamamasdan ang Iyong anyo at masisiyahan. 
 
Ama sa langit, salamat po sa Iyong Salita.  Amen. 
 


