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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Juan 20:24-29

"Huwag Mag-alinlangan, Kundi Sumampalataya"

ni Rev. Carl Haak

Sa masayang araw na ito ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Jesu Cristo, tinatawag ko ang inyong
pansin sa Salita ng Dios sa Juan 20:24-29 sa ilalim ng pamagat na:  Huwag Mag-alinlangan, kundi
Sumampalataya.

Ito ang tawag na sinasabi ni Jesus sa Kanyang alagad na si Tomas.  At iyon din ang isa na sinasabi Niya sa
iyo at sa akin ngayon.  Huwag kang mag-alinlangan, kundi sumampalataya!  

Ikaw ba ay nag-aalinlangan?  Hindi tiyak?  Nangingila sa mga pangako ni Jesu Cristo?  Hindi naniniwala na
makapangyarihan Siyang gumagawa ng lahat para sa iyong ikabubuti?  Natatakot sa kung ano ang maaaring
mangyari sa iyo sa linggong ito?  Ikaw ba ay walang pag-asa?

Kailangan nating itanong, kung gayon, ang mas malalim na tanong.  Sumasampalataya ka ba sa muling
pagkabuhay ni Jesu Cristo – na Siya ay bumangong pang-katawan bilang Ulo ng iglesia sa dakilang
katagumpayan?

Kung hindi tayo nanghahawakan sa muling pagkabuhay, ang pananampalataya natin ay walang laman at
walang bunga at walang kapangyarihan.  Iyan ang mababasa natin sa I Corinto 15:  Kung hindi natin
sinasampalatayanan ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang literal, pisikal, pang-katawang muling pagkabuhay
sa ikatlong araw – kung hindi natin iyon sinasampalatayanan, kung gayon ang pananampalataya natin ay
walang kabuluhan; tayo ay nasa kasalanan pa rin natin; at ang ating pangangaral ay walang kabuluhan.
Kung hindi tayo sumasampalataya, sabi ng apostol, tayo ay nanatili pa rin sa ating kasalanan.  Hindi tayo
magkakaroon ng katiyakan ng kapatawaran kung walang pananampalataya sa nabuhay na Tagapagligtas.
Ang pangangaral natin ay walang kabuluhan.  Lahat ng mga aral, lahat ng katotohanan, lahat ng pangangaral
– pangangaral sa pamilya, pag-aasawa, personal na mga problema – lahat nang ito ay walang kapangyarihan
kung walang nabuhay na Jesus.  Kung si Jesus ay hindi nananahan sa atin at buhay, walang kapangyarihan
tungo sa ikaliligtas.

Ang salita ng nabuhay na Cristo ay:  Huwag mag-alinlangan, kundi sumampalataya.

Upang tayo ay sumampalataya sa nabuhay na Jesu Cristo, ang Panginoon mismo ay nagpakita sa lupa sa loob
ng apatnapung araw pagkatapos ng Kanyang muling pagkabuhay.  Maaari Siyang nabuhay mula sa mga
patay, sinabi sa Kanyang mga alagad, iniwan na lang sa ganoon, at pumunta sa langit.  Ngunit nanatili Siya
sa loob ng apatnapung araw sa lupa at nagpakita ng sampung ulit para sa atin.

Si Jesus ay lumapit sa Kanyang mga alagad at sinabi Niyang, “Ako ito.  Sumampalataya.  Mapapalad ang mga
sumasampalataya.”  Nagpakita Siya ng sampung ulit.  Ang unang lima ay sa araw mismo na muling
pagkabuhay.  At ang balita ng Kanyang muling pagkabuhay ay lumaganap gaya ng apoy at, sa nanginginig
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na kagalakan, ang mga alagad ng Panginoon ay nagbatian sa isa’t isa nang araw na iyon at mula noon:
“Siya’y binuhay!”  

Ngunit si Tomas, isa sa labindalawa, ay wala doon nang araw ng muling pagkabuhay.  Hindi siya naging saksi
ng nabuhay na Panginoon sa araw ng muling pagkabuhay.  At hindi siya naniniwalang ito ay posible.  Nang
sabihin nila sa kanya, “Tomas, nakita namin ang nabuhay na Panginoon.  Pumunta Siya sa amin! Dapat ay
naroon ka!”  Ang sagot ni Tomas ay matigas.  “Hindi ko mapapaniwalaan iyan! Kailangan kong makita iyan
mismo.  Sa katunayan, kailangan kong mailagay ang mga daliri ko sa mga pinagpakuan at ang aking kamay
sa tagiliran Niyang sinibat.  Malibang gawin ko iyan, hindi ako maniniwala!”
 
Iyon ay nang sumunod na Linggo, isang linggo matapos ang muling pagkabuhay, na muling pumunta si Jesus
sa Kanyang mga alagad na nagkakatipon sa silid sa itaas kasama si Tomas.  Ang Panginoon ay nagpakita at
sinabi, “Tomas, Ilapit mo rito ang iyong kamay.  Huwag kang mag-alinlangan kundi sumampalataya.”  At
sumagot si Tomas, “Panginoon ko at Dios ko!”

Ang Salita ng nabuhay na Cristo sa iyo:  Huwag mag-alinlangan kundi sumampalataya.

Napakaliit ng sinasabi ng Kasulatan tungkol dito sa alagad ni Jesus na tinatawag na Tomas o Didymus, na
nangangahulugang “kambal.”  Isa siya sa orihinal na labindalawang alagad na tinawag ni Jesus upang
sumunod sa Kanya.  May tatlong pangyayari sa ebanghelyo ni Juan tungkol kay Tomas.  Ang una ay sa Juan
11:16 na may kaugnayan sa muling pagakabuhay ni Lazaro.  Si Jesus ay umalis na sa Jerusalem.  Ang mga
Judio ay nagpaplanong patayin Siya.  Pumunta Siya sa Perea upang hintayin ang Paskuwa, at doon Niya
natanggap ang balita na si Lazaro ay may sakit.  Si Jesus ay naghintay ng dalawang araw at pagkatapos ay
sinabi sa Kanyang mga alagad na babalik sila sa Jerusalem.  Mababasa natin, “Si Tomas na tinatawag na
Kambal ay nagsabi sa mga kapwa niya alagad, Pumunta rin tayo upang mamatay na kasama niya.”  

Ang pangalawa ay sa Juan 14:5, ang gabi ng pagdakip sa ating Panginoon sa Halamanan ng Getsemani.
Habang Siya ay kasama pa ng labindalawa sa silid sa itaas, sinabi ni Jesus sa kanila na Siya ay aalis, papunta
sa Ama, at maghahanda ng lugar para sa kanila.  At pagkatapos ay sinabi Niya sa kanila, “Nalalaman ninyo
ang daan patungo sa lugar na aking pupuntahan.”  Sinabi ni Tomas sa kanya, “Panginoon, hindi namin alam
kung saan ka pupunta.  Paano namin malalaman ang daan?”  Ang magandang sagot ni Jesus:  “Ako ang
daan, at ang katotohanan, at ang buhay.  Sinuman ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko.”

Ang pangatlong pangyayari ay ang ating teksto sa Juan 20.  Si Tomas ay hindi kasama ng mga alagad ng
Panginoon sa araw ng muling pagkabuhay.  Wala siya roon nang magpakita si Jesus sa mga alagad na
sama-samang nagkakatipon sa silid sa itaas.  Kaya ang mga alagad ay umalis upang hanapin si Tomas at
naawa sa kanya, sapagkat alam nila kung saan siya naroon.  At sinabi nila sa kanya, “Tomas, nakita namin
ang nabuhay na Panginoon!”  Ngunit si Tomas ay hindi naniwala sa kanila. 

Mula sa tatlong pangyayaring ito nalaman natin ang katangian ng alagad na ito, itong mananampalataya,
itong lalaking ipinanganak-na-muli-sa-biyaya.   Mayroon siyang pesimistang pag-uugali.  Ang mga katiyakan
ng mga pangako ng Dios, na kanyang sinampalatayanan, ay hindi sapat nang nasa harap na siya ng
maliwanag sa kanya na salungat sa mga pangakong iyon.  Siya ay nagdududa.  Nakatingin siya sa hadlang.
May tinig ng pagkatakot sa loob niya na nagsasabing, “Hindi iyon magiging maayos.”  At siya ay
nanlulupaypay at nawawalan ng pag-asa.  Nararamdaman niya ang lahat ng pag-asa ay nadudurog sa loob
niya.  

Sa unang pangyayari, kaugnay sa muling pagkabuhay ni Lazaro, sinabi niya, “Pumunta rin tayo upang
mamatay na kasama Niya.”  Iyon ay hindi mga salita ng katapangan kundi pagtanggap sa isang sakuna na
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pinaniniwalaan niyang darating.  Kung mamamatay si Jesus, ang lahat nating pag-asa ay mawawala ring
kasama Niya.  Mas mabuti pang mamatay na rin lang tayo.  Sa pangalawang pangyayari, may pagkahibang
na bumalot sa kanya nang sabihin ng Panginoon na Siya ay aalis.  At ngayon, sa ating teksto, sa pangyayari
na ating isinasaalang-alang, ipinapakita niya ang gayon pa ring kawalan ng pag-asa.  Namatay si Jesus, wala
na si Jesus, tapos na ang lahat!

Siguro ay nakikilala mo ang iyong sarili dito.  Iyan ay tunay sa lahat sa atin sa isang antas o sa iba.
Pesimismo, pagdududa sa mga balita ng mabuti at ng pag-asa.  Ang nakikita lang natin ay ang negatibong
bahagi.

Ngunit, nakita mo, ang problema ni Tomas ay hindi ang kanyang katangian.  Bagaman masusuri natin ang
katangiang iyon at makikita ang kahinaan at ang kasalanan sa katangian, hindi iyon ang kanyang problema.
Ang kanyang problema ay ang kawalan niya ng pananampalataya.

Ngayon ang kawalan ng pananampalataya ay hindi lamang ateismo – ang sabihin na walang Dios, at
lumalakad lamang tayo sa pamamagitan ng paningin.  Kundi ang kawalang pananampalataya ay maihahayag
din ang kanyang sarili kapag tayo ay nakikinig sa tinig na nasa loob natin na nagsasabing, “Paano mangyayari
iyon?  Hindi ko iyon nakikita.  Alam ko na iyon ang sinasabi ng pananampalataya, ngunit, tingnan mo, paano
magkakaganoon?”  Maipapahayag ng kawalang pananampalataya ang kanyang sarili kapag ang
pananampalataya ay nakikipagsalungatan sa paningin.

Huwag nating lagyan ng etiketa si Tomas bilang mapagduda, kundi sabihin ito sa paraang sinabi ni Jesus:
Huwag mag-alinlangan kundi sumampalataya.  Ito ay hindi pagdududa.  Siya ay nakipaglaban sa kawalan ng
pananampalataya.  Lahat sila ay nagduda.  Nabasa natin na nang narinig ng mga alagad ang balita mula sa
mga babae nang maaga sa araw ng muling pagkabuhay, Marcos 16:11, “Ngunit nang kanilang mabalitaan
na siya'y buhay at nakita … ay ayaw nilang maniwala.”  Mababasa pa natin, sa Marcos 16, na pinagsabihan
sila ng Panginoon dahil sa kawalan nila ng pananampalataya.  Kung tatawagin natin si Tomas na mapagduda,
dapat nating ibigay ang etiketang iyon sa lahat ng mga alagad.  Si Tomas ay hindi lamang mapagduda.  Hindi
lamang siya pesimista.  Hindi lamang iyon basta kanyang kalikasan na tumingin sa madilim na bahagi ng mga
bagay.  Hindi lamang iyon kalituhan niya sa makalupang kaharian.  Lahat sila ay naniwala sa makalupang
kaharian, at ang kanilang pag-asa ay nadurog.

Hindi, dapat nating sabihin ito sa ganitong paraan:  Siya ay di-sumasampalataya.  Ang kanyang paningin, ang
kanyang pagtantya, ang kanyang pagkabagabag ay tumaas laban sa kanyang pananampalataya at nadaig
ang kanyang pananampalataya.  Sabi ni Jesus, “Tomas, eto ang iyong problema – hindi ang iyong pagkatao
– ang iyong puso, Tomas.  Hindi ka sumasampalataya.  Huwag kang mag-alinlangan sa iyong puso.”

Nakikita natin ang problema niya kaugnay sa kanyang pananampalataya.  Una sa lahat, ang kawalang
pananampalataya ay hihingi ng sarili niyang itatakda sa pagsampalataya.  Si Jesus kung gayon ay kailangang
sumailalim sa mga tiyak na pagsubok bago ko Siya sampalatayanan.  Hindi ako sasampalataya malibang,
kasama ang tatlo sa lima kong pandama, kaya kong malaman na Siya ay buhay.  Kailangan ko Siyang makita.
Kailangan ko Siyang marinig.  Kailangan ko Siyang mahipo.  Si Tomas ay naglalatag ng kondisyon sa kanyang
pananampalataya – “Handa akong sumampalataya kung gagawin Niya ang mga bagay na ito.  Narito ang
mga itinakda ko, Panginoon.

Ngayon parang pangkaraniwan iyan, di ba?   Sasabihin kong muli, si Tomas ay isang mananampalataya,
ngunit siya ay isang mahinang mananampalataya.  Ang mga mananampalatayang katulad mo at ako ay may
pareho ring pagpupunyagi.  Ang pagpupunyaging iyon ay tinatawag na kasalanan.  Sasabihin natin,
“Panginoon, paniniwalaan ko iyon, at gagawin ko iyan, kung matutugunan ang mga kondisyong ito.”
Halimbawa:  Nariyan ang ebanghelyo ng paglikha.  “Paniniwalaan ko iyon kapag ipinakita mo at pinatunayan
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ng siyensya – sa pamamagitan ng teleskopyo, ng mikroskopyo, at pagsusuri.  Kapag mayroong nasa kamay
ko at nasa harap ng mga mata ko, kung gayon ay paniniwalaan ko.”  O hinaharap natin ang isang malaking
pasanin.  “Hindi ko kaya iyan,” sasabihin natin. “Hindi ako makapaniwalang pagpapalain ako ng Panginoon
sa ganitong paraan, na tinatawag Niya akong lumakad sa paraang ito sa ilalim ng mabigat na pasanin.  Hindi
ako makapaniwalang kailangan kong pagdaanan ang ganito sa aking buhay.  Patunayan mo sa akin.
Humanap ka ng iba na dumaan na dito at sila ay nabuhay.  At kapag narinig ko na mula sa kanila, ay
maniniwala ako na kaya akong ingatan ng Dios.  Kung hindi ay hindi ako maniniwala.”  O maaaring ito ay
isang mahirap na pagkatawag:  “Panginoon, kung mangyayari ito, hindi ako naniniwalang may lakas ako para
gawin iyan.  Panginoon, kung mangyayari ito sa akin sa hinaharap, o kung may mangyari sa anak ko sa
hinaharap, hindi ko kakayanin iyon, Panginoon.  Hindi ko matatanggap iyon, Panginoon.  Kailangan Mo
munang makuntento ang aking paningin.  Kailangan Mo akong dalhin sa hinaharap at ipakita mo sa akin na
ang lahat ay mangyayari sa paraang gusto ko.  Hayaan mong mahipo ko, Panginoon, hayaan mong makita
ko.  Pagkatapos ay maniniwala ako.”

Ngunit mayroon pa.  Si Tomas ay nagpakita ng matigas na pagtanggi.  Hindi lamang iyon pagdududa.  Iyon
ay matigas na pagtanggi.  Sinabi niya, “Hindi ako maniniwala.”  Lumalabas sa orihinal na gumamit siya ng
napakatapang na pananalita:  “Hindi, hindi ako kailanman maniniwala!”  Maaari nating isemento ang ating
sarili sa ating kawalang pananampalataya.   Maaari tayong maging mariin:  “Hindi, kailanman, hindi ko iyan
tatanggapin.  Hindi maaari! Hindi ako magpapasakop diyan!”  At ang Dios, sa makapangyarihang paraan, ay
kailangang dumating at yugyugin tayo mula sa ating kawalang pananampalataya.

Ang kawalang pananampalataya ni Tomas ay nakaugat din sa kanyang pagtangging makisama sa iba pang
alagad.  Sa unang araw ng sanlinggo ang mga kaibigan ni Tomas ay sama-samang nagkakatipon, mga
kaibigang may pareho ring pagpupunyagi tulad niya.  Ngunit si Tomas ay wala roon.  Kinuha niya ang
pag-uugaling, “Anong silbi?”  Nais niyang mag-isa upang yakapin ang kanyang kawalang pag-asa at lumubog
sa kanyang kawalang pag-asa.  Ayaw niyang lampasan ang kanyang nararamdaman at sumama sa mga
alagad.  

Iyan ay magagamit sa atin.  Ang pinakamalalang bagay na magagawa natin kapag tayo ay nakikipaglaban
sa kawalang pananampalataya, kapag ang kawalang pag-asa sa ating daan ay nasa atin, ang pinakamalalang
bagay na magagawa natin ay ihiwalay ang ating sarili sa kapwa mananampalataya sa ilalim ng paglilingkod
sa nabuhay na Panginoon.  Sa mapait na ugali o kawalang pag-asang pag-uugali ay sinasabi natin, “Hindi ako
maniniwala malibang…. Hindi ako pupunta sa iglesia.”  Nalalampasan natin ang panalangin, ang pagpupuri,
ang Salita, nalalampasan natin ang inihanda ng Dios para sa atin sa gitna ng mga kapwa mananampalataya,
nalalampasan natin ang pamamaraan na ginagamit ng Dios upang gumawa ng pananampalataya sa atin.
Sa iyong mga pagpupunyagi, huwag mong ibukod ang iyong sarili mula sa lugar ng mga tao kung saan sa
gitna nila ay matatagpuan ang nabuhay na Panginoon.  Huwag mong palampasin itong salita na naghihintay
sa iyo bawat Linggo ng umaga at Linggo ng gabi.  Ang Panginoon ay nabuhay, at nagpakita sa Kanyang
tahanan!

Ayaw maniwala ni Tomas hanggang ang Panginoon ay dumating sa isang ganap na paraan upang gumawa
ng pananampalataya sa Kanyang minamahal na alagad at sa iyo at sa akin.

Iyon muli ay sa araw ng Panginoon, nang sumunod na Linggo, na si Jesus ay nagpakita sa Kanyang mga
alagad.  Dapat natin iyang pansinin sandali.  Si Jesus ay hindi nagpakita kay Tomas sa loob ng sanlinggo.
Hinintay Niya ang araw na ito, ang araw na sila ay sama-samang nagkakatipon.  Binibigyang-diin ng
Panginoon na ang araw na ito, ngayon, ang unang araw ng sanlinggo, Linggo, ay ang araw ng pagsamba.
Ang mga may problema sa pagbabago ng Sabbath mula sa ikapito sa Lumang Tipan hanggang sa unang araw
ng sanlinggo sa Bagong Tipan ay kailangang makita iyan.  Ito ang araw ng pagsamba.  Ito ang araw ng
pamamahinga.  At si Tomas ay naroon sa pagkakataong ito.
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Paano gumawa ng pananampalataya ang Panginoon sa Kanyang di-sumasampalatayang alagad?  Una,
nagpakita Siya sa kanya bilang nabuhay na Cristo.  Nagsalita Siya:  “Ilagay mo rito ang iyong daliri at tingnan
mo ang aking mga kamay.  Ilapit mo rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran; at huwag kang
mag-alinlangan.  Tomas, alam Ko ang sinabi mo.  Tomas, alam Ko ang naramdaman mo.  Tomas, alam Ko
kung gaano ka kababa.  Sa buong panahon ay alam Ko.  Ngayon, Tomas, tingnan mo Ako.  Hipunan mo Ako.
Gawin mo ang sinabi mong kailangan mong gawin – ilagay mo ang iyong daliri sa pinagpakuan ng Aking
kamay.”

Kailangan nating maunawaan na ang nabuhay na Jesus ay ang basehan ng ating pananampalataya.  Sa
katunayan ng Kanyang muling pagkabuhay ay ang tagumpay ng ating pananampalataya.  Nakatayo Siya sa
kawalang-kamatayan ng katawan.  Si Adan ay nagkasala at nagdala ng pagkasira, kamatayan, pagluha,
kalungkutan, at kawalang pag-asa.  Subalit kinuha ni Jesus ang lahat nang iyon sa Kanyang sarili.  Ngayon
Siya ay nakatayo sa tagumpay.  Siya ay nabuhay mula sa mga patay.  At dahil Siya ay buhay, ang tagumpay
sa kasalanan at kamatayan ay atin! Ang nabuhay na Panginoon ay ang ating tiwala at katiyakan.  

Ang kamangha-mangha ay nagpakita ang Panginoon kay Tomas sa paraang kailangan ni Tomas.  Kinausap
Niya si Tomas sa kanyang kahinaan, sa Kanyang pagiging magiliw, sa pagtitiyaga, at sa kabutihan.  Lagi iyang
ginagawa ni Jesus.  Gumagawa Siya ng pananampalataya sa paraang kailangan natin.  Maaari Niya sanang
sinabi, “Ikaw Tomas, alagad na matigas ang ulo!  Hindi ka maaaring ganyan.”  Kundi sinabi Niya, “Tomas,
abutin mo, kung gayon.  Huwag kang mag-alinlangan.  Mapapalad, Tomas ang mga hindi nakakita,
gayunma'y sumasampalataya.”  

Si Tomas ay sumampalataya at nagpahayag.  “Sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, "Panginoon ko at Dios
ko!”  Ang kawalang pananampalataya at ang katigasan ay nasira at niyakap niya ang hiwaga ng nabuhay na
Panginoon.  Lahat ng tila di kapani-paniwala sa kanya, lahat ng nagsasabi sa kanya, “Wala nang pag-asa,
hindi maaari” – ang tinig na iyon ay pinatahimik, at sumampalataya siya sa nabuhay na Panginoon.
Ipinayahag niya, “Panginoon ko at Dios ko!”  Sinisikap niyang maging panginoon sa kanyang Panginoon, na
magdikta sa kanyang Panginoon, na sabihin sa kanyang Panginoon kung paano dapat ang mga bagay kung
siya ay sasampalataya.  Ngayon siya ay nagpapasakop.  Hindi niya gustong manguna.  Si Jesus ay kanyang
soberano.  Ang buong buhay niya ngayon, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinagkatiwala hindi sa
kanyang paningin, hindi sa kanyang paghatol, hindi sa kanyang pagtantya.  Kundi siya ay mapagpakumbaba
at malugod na nagpapasakop sa nabuhay na Panginoon.  Iyan ay pananampalataya.  “Ikaw ay nabuhay,
Panginoong Jesus, Ikaw ang lumulupig na Panginoon! Ikaw ang aking soberano.”

Sumasampalataya ka ba sa muling pagkabuhay ngayong Linggo?  Si Cristo ay pumasok sa Kanyang iglesia
sa araw ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu at Salita at ipinahahayag:  “Mapapalad ang hindi
nakakita, gayunma'y sumasampalataya.” Hindi, wala tayong mga mata upang makita Siya ngayon.  Hindi
natin Siya madarama ng mga kamay na ito at hindi natin Siya maririnig nitong mga kasalukuyang tainga.
Ngunit ang pananampalataya ay hindi dumarating sa gayong paraan. Ito ay dumarating sa pamamagitan ng
Banal na Espiritu sa Salitang gumawa sa ating puso.  Makinig:  Roma 10:17, “Kaya ang pananampalataya ay
nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo.”  Iyon ay ang Salita, ang
Salita ng Isang nabubuhay, na makapangyarihang gumagawa sa iyo na sumasampalataya.  Marahil ang ilang
nakikinig ay matatanda, ang iba ay mga bata, ang iba ay may asawa, ang iba ay walang asawa, ang iba ay
biyudo, ang iba ay binata, ang iba ay naguguluhan, pinanghihinaan ng loob, natatakot sa kinabukasan.
Marahil ang ilan ay nasa kawalang pag-asa ng kanilang puso.  Hindi ka makaalis sa kawalang pag-asa ng
iyong kalagayan.  Sa iyo dumarating ang Salita ng buhay na Panginoon:  “Huwag mag-alinlangan kundi
sumampalataya.”  Ipahayag “Nabuhay kong Panginoon at Dios ko!”  Huwag kang maniwala sa iyong mga
itinakda.  Huwag mong ipilit ang iyong paraan sa Panginoon.  Huwag mong sabihing, “kung gagawin ito ng
Panginoon, kung gayon ay sasampalataya ako.  Kung ganito, kung gayon ay susunod ako.  Kung ganito, kung
gayon ay matatanggap ko, kung gayon ay susunod ako.  Ipakita mo muna sa akin o hindi ako maniniwala.”
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Hindi ka magkakaroon ng iyong pananampalataya sa iyong mga kondisyon.  Hindi ka magkakaroon ng Cristo
sa iyong mga itinakda.  Sa halip, sumampalataya.  Sumampalataya sa basehan ng walang kamalian at banal
na Salita ng buhay na Tagapagligtas:  “Ako ay nabuhay! Ako ay naghahari.  Ako ay darating.  Lahat ng bagay
ay nasa Aking kamay.”  Sumampalataya sa Kanyang soberanong karunungan sa bawat aspeto ng iyong
buhay.  Sampalatayanang lahat nang iyon ay itinalaga Niya na ibinitin sa krus at humimlay sa libingan at
nabubuhay ngayon.  Sumampalataya sa Kanya! Sumampalataya sa Kanyang nagpapatawad na kahabagan.
Magpasakop sa Kanya.

O mabuhay sa katigasan ng iyong ulo at kawalang pag-asa.  Huwag! Huwag mong gawin iyan.  Anak ng Dios,
huwag mong gawin iyan.  Huwag kang mabuhay sa gayong paraan!  Sumampalataya na si Jesus ay
nabubuhay, at ipahayag, “Panginoon ko at Dios ko.”  Iyan ay pagpapasakop na walang kinakailangang
katangian.  Iyan ay walang kondisyon na tiwala.  Iyan ay kusang-loob na pagsunod.

Si Jesus ay nabuhay na Panginoon at Dios ko!  Tayo ay sumasamba bilang Kanyang mga kaibigan sa araw
ng Panginoon.  Nagbabayad tayo ng utang ng papuri at pagsamba sa Kanya ngayon.  Tayo ay dumalo dahil
kailangan ng pananampalataya na mapunta sa lugar na ipinakita Niya ang Kanyang sarili – iyon ay, ang
iglesia, sa araw ng Panginoon.  Ipinapahayag natin na tayo ay nabubuhay sa pagsunod sa Panginoon.  Siya
ang ating Panginoon at ating Dios.  Kaya nabubuhay tayo hindi sa ating kalooban, sa ating pagnanasa, para
sa ating karangalan, para sa ating sarili, para sa ari-arian.  Kundi nabubuhay tayo upang parangalan at purihin
Siya.

Sinabi ni Jesus, “Mapapalad ang hindi nakakita, gayunma'y sumasampalataya.”  Inilaan ni Jesus ang huling
Mapalad para dito:  “Mapapalad ang mga sumasampalataya sa nabuhay na Panginoon.”  Maligaya!  Ah, anong
ligaya!  Maligaya sa buong buhay – inaaliw, pinalalakas, binibigyang pag-asa, nagtitiwala.  Ang
pinakamaligayang tao ay ang isa na, sa biyaya, ay sumasampalataya sa nabuhay na Panginoong Jesus.  Dahil
Siya ay buhay, tayo ay buhay.  Dahil Siya ay buhay, lahat ng pangako ng Dios sa Kanya ay oo at amen.  Dahil
Siya ay buhay, paano man ayusin ng Dios ang aking buhay, iyon ay para sa ikabubuti ko.  Siya ay Panginoon.
Siya ay Dios.  Siya ay nabuhay!

Huwag mag-alinlangan kundi sumampalataya.

_____________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka namin para sa Banal na Kasulatan at dalangin na ito ay pumasok ngayon sa aming
puso.  Pagpalain Mo kami, Panginoon, at magpatuloy nawa kami sa Salitang ito ng nabuhay na Panginoon
at tumayong matatag sa aming pananampalataya.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.  


