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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Juan 14:1-3

“Ako’y Paparoon Upang Ihanda Ko Ang Lugar Para Sa Inyo”

ni Rev. Carl Haak

Ang mensahe natin ngayon ay hango sa magagandang salita ng ating Panginoon sa Juan 14:1-3:
“Huwag mabagabag ang inyong puso.  Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo
sa akin.  Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan.  Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na
ako’y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo?  At kung ako’y pumunta roon at maihanda ko
ang isang lugar para sa inyo, ako’y babalik at kayo’y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako
naroroon, kayo rin ay naroroon.”  

Ilang mga anak na ng Dios ang napaginhawa ng mga salitang ito ng Panginoon! Ilan na ang napayapa
ang mga puso sa panahon ng matinding pagsubok at kalungkutan sa pamamagitan ng pag-alala sa mga
pinagpalang salitang ito! Ilan na bang silid sa ospital, punerarya, at ilang mananampalataya sa mga
sandali ng  napakabigat na pighati, pagkawala, sakit, kalumbayan ang nakasumpong dito sa mga salita
ng ating Panginoon ng napakalaking kaginhawahan, ng tagumpay, at ng buhay na walang hanggan!

Sinasabi muli ni Jesus ang mga ito sa atin ngayon.  Nangungusap Siya sa atin sa pamamagitan ng
Kanyang Salita ngayon din ng isang bagay na napakahalaga sa ating buhay, na pakinggan natin ang
Kanyang sariling mga salita at tanggapin natin sila ng may pusong nananampalataya.

Sa Juan 14 ang Panginoon ay nangungusap sa atin habang malapit na Niyang iwan ang Kanyang mga
alagad sa paraan na hindi nila Siya masusundan.  Sinasabi Niya sa kanila at sa atin na Siya ay lalayo sa
atin sa pamamagitan ng krus at sa pamamagitan ng muling pagkabuhay mula sa mga patay at,
pagkatapos, pagkalipas ng apatnapung araw, Siya ay aakyat sa langit.  Tatahakin Niya ang landas na
inilatag ng Ama sa Kanya upang maisagawa ang kabuuan ng ating kaligtasan.  Sinasabi sa atin ng Salita
ng Dios sa Hebreo 6:20 na Siya ang naunang pumasok sa atin sa kalangitan; na kakamtin Niya ang ating
kaligtasan at pagkatapos ay babalik sa Kanyang makalangit na Ama sa maluwalhating pag-akyat.

Sinasabi sa atin ng Panginoon na ang lahat nang Kanyang ginawa sa lupa ay laging para sa atin, para
sa mga hinirang, na ipinagkatiwala ng Ama sa Kanyang pangangalaga.  At sinasabi Niya sa atin ngayon
na sa pamamagitan ng gawang iyon ay mayroon din tayong pagpasok sa biyaya ng buhay na walang
hanggan; na tayo rin, ay may pagpasok sa kalangitan; at Siya ay pupunta sa langit upang ihanda ang
lugar para sa atin.

Sa bawat pananaw, kung gayon, ang evangelio na naririnig natin ngayon ay isang kagila-gilalas na salita
ng kaginhawahan at tagumpay para sa ating mga anak ng Dios.  Si Jesus ay nagsimula sa pamamagitan
ng mga salitang, “Huwag mabagabag ang inyong puso.”  Ang salitang “bagabag” doon ay
nangangahulugang “matakot, mabalisa, o mailto.”  Huwag mahagis ang inyong puso sa takot at
kalituhan.  Gaano kahina ang ating mga puso.
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Sa puntong iyon ang mga alagad ay puno ng kalungkutan, kawalang-pag-asa.  Pakiramdam nila sila ay
pinabayaan na.  At paano naman tayo?  Mabibilang mo ba ang mga kabagabagan ng isang araw sa iyong
puso – ang mga pag-aalala, ang mga takot, ang mga pasanin sa kasalanan, ang kabalisahan, ang
pighati?  At wala tayong pananggalang sa ating mga sarili upang alisin ang lahat ng mga iyon sa ating
puso.  Walang halang, walang turnilyo, at walang kandado upang huwag makapasok ang kabagabagan
sa iyong puso.

Subalit ngayon ay makinig kay Jesus.    “Huwag mabagabag ang inyong puso.  Sumampalataya kayo sa
Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin.”   Ang lunas sa ating nababagabag na puso ay
pananampalataya sa buhay na Dios at sa Kanyang Anak, na si Jesu Cristo, at makinig, makinig sa Kanya.
Pagkatapos, upang tukuran at alalayan ang tawag na dapat nating iwaksi ang isang bagabag na puso,
sinasabi sa atin ng Panginoon na Siya ay aalis (sa pag-akyat sa kalangitan), ngunit Siya ay aalis para sa
isang mapagbiyayang layunin, isang mapagbiyayang layunin para sa atin.  “Ako’y aalis upang ihanda ang
isang lugar para sa inyo sa bahay ng Aking Ama na maraming tahanan.”

Isipin natin iyon! Anong gandang lugar.  Sinasabi Niya sa atin ang “bahay ng Ama.”  “Sa bahay ng aking
Ama ay maraming tahanan: … Ako’y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo.”  Napakalinaw,
sinasabi ni Jesu Cristo ang tungkol sa langit, at, sa pag-akyat apatnapung araw matapos ang Kanyang
muling pagkabuhay mula sa mga patay, Siya ay tutungo doon sa Kanyang niluwalhating katawan.  Siya
ay babalik na sa Kanyang tahanan sa langit.  Itinuro Niya sa atin na Siya ay bumaba galing sa langit
(Juan 3:13).   At, yamang natapos na Niya ang gawain na ibinigay sa Kanya ng Ama, Siya ay aakyat na
sa kinaroroonan Niya nang una (Juan 6:62).  Ang langit ay tahanan ng Ama.  Ang langit, kung gayon,
ay hindi isang malamig, tuyo, at hungkag na lugar.  Kay Jesus iyon ang lugar kung saan tinatamasa Niya
ang ganap na pag-ibig at kapayapaan  at kagalakan at init ng pakikisama sa Kanyang Ama.  Sabik na
Siyang bumalik.

Alam ko na ang pananalita ay naglalarawan.   Ito ay hiniram mula sa kasalukuyang buhay:  bahay at
tahanan.  Subalit, nakita mo, ang langit ay isang tunay na lugar.  Ito ay mas tunay pa kay sa anumang
alam natin dito sa baba.  Sasabihin mo sa akin, “Nasaan ang langit?”  Hindi ko alam.  Hindi nakita ng
mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao upang mailarawan.  Ito ay naitaas sa
kaluwalhatian.  Ito ay lubos na kakaiba mula sa panlupa.  Ito ay puno ng kagilalasan at papuri.  Subalit
hindi ito isang panaginip.  Ito ay hindi lamang gawa-gawa ng ating imahinasyon.  Ito ay tirahan ng Dios.
Ito ay Kanyang bahay.  Mayroon Siyang trono doon, at ang Kanyang karangalan ay ipinapakita doon.
Ito ay bahay ng Ama.  Ito ay lugar kung saan ang buong kaluwalhatian ng Dios at pag-ibig at kahabagan
ay mararamdaman at mararanasan sa pamamagitan ni Jesu Cristo.  Ito ang dahilan kung bakit ang langit
ay langit.

Huwag mong pagkamalian.  Ang langit ay maluwalhati.  Ito ay kagandahang di-akalain.  Sinasabi sa atin
ng Biblia sa Apocalipsis na mayroon itong daang lantay na ginto at mga pintuan na perlas at ilog ng
buhay.  Ang langit at lahat nang tungkol dito ay sumasalamin sa kaluwalhatian ng Dios.  Ito ay
di-mawaring kagandahan.  Ngunit ang tunay na kagandahan ng langit ay wala sa lugar mismo, kundi sa
katotohanan na ang Dios ay naroon.  Naroon ang Ama.  Ang makalangit, makapangyarihang Ama ni
Jesus ay naroon.

Hindi ba’t totoo din ito sa iyong makalupang buhay?  Alam mo iyon, hindi ba?  Ang isang bahay ay
maaaring magara.  Ito ay maaaring sa wakas ang bahay na iyong pangarap – kamangha-mangha sa
kanyang disenyo, pinakamahusay na kagamitan, sampung silid, limang paliguan.  Ngunit kung ang tatay
at nanay ay wala doon, ito ay isang kabibi.  Sa kasalungat, maaaring ikaw ay nasa isang abang tahanan.
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Maaaring ito ay masikip.  Subalit kung ang tatay at nanay ay naroon, ang iyong mga anak ay masaya.
At kung kayo ay namumuhay sa pag-ibig, samakatuwid, sinasabi ng Biblia, na mas mainam tumira doon,
mas mainam na nasa isang abang tirahan kung saan naroon ang pag-ibig ng Dios, kay sa nasa
mayamang tirahan kung saan mayroong pagtatalo.  Kung kaya, ganap na, ang langit ay nagiging langit
dahil ang Dios ay naroon.  Doon ang init ng Kanyang walang hanggang pag-ibig at kahabagan at biyaya
ay mararanasan, na higit pang lumululon sa lahat nang ating kalumbayan at kamatayan at mga luha.

Sabi ni Jesus, “Ako’y paparoon sa lugar na iyon.”  Iyon ang nangyari sa Pag-akyat, apatnapung araw
matapos Siyang bumangon mula sa mga patay.  Si Jesus ay tumawid sa dakilang Jordan at pumasok sa
makalangit na Canaan at kinuha ang Kanyang lugar sa kanan ng Dios sa trono sa langit.  At iyon din, ang
nagpapalangit sa langit.  Kung wala si Jesus doon, kung ang tanging bugtong na Anak ng Dios, ang
napakong Tagapagligtas, ang muling nabuhay na Panginoon, ay wala -  hindi iyon maaari.  Magkagayon
hindi ito magiging langit.  Subalit Siya ay naroon! At tayo ay uupo sa Kanyang paanan.  Ang Kordero
mismo ang aakay sa atin at dadalhin tayo sa buhay ng tubig ng buhay, sabi sa aklat ng Apocalipsis.  Iyon
ang nagpapalangit sa langit.

Ngayon ay sinasabi Niya sa atin na sa bahay ng Kanyang Ama ay maraming tahanan.  Iyon ay, ang langit
ay lugar na higit pang sapat para sa lahat ng mga anak ng Dios.  Ito ay lugar ng puspos at
di-magambalang kaluwalhatian para sa bawat anak ng Dios.  Tinitiyak ito ng Panginoon.  Sabi Niya,
“Kung hindi gayon (na ito ay lugar ng maraming tahanan), sasabihin ko ba sa inyo.  Kung hindi ito
maluwag at maluwalhati, sinabi  Ko na sana.”  Ikaw ay pupunta sa isa pang lugar.  Ikaw ay pupunta sa
langit bilang anak ng Dios.  Itatanong mo, “Mayroon bang silid doon?”  Sabi ni Jesus, “Sinabi ko sa iyo.
Maraming tahanan doon.”  Ito ay maluwag na lugar, lugar para lahat ng anak ng Dios – para sa pinaka
kilalang mga anak (David at Daniel at Pablo at Moises, Luther at Calvin at Agustin) – lugar para sa
pinakaaba, hamak (para sa magnanakaw sa krus, para sa babae sa balon ni Jacob, at para sa akin).  Ang
di-mabilang na bunton ng tao ay naroon, bunton ng tao na hindi mabibilang, malawak at maluwalhati.
Ito ay lugar ng mga tahanan.  At iyo’y nangangahulugan na sa bawat isa sa atin ay makikita ang
nakasisilaw na pagpapamalas ng kagila-gilalas na biyaya at pag-ibig ni Jesus.  “Sa bahay ng aking Ama
ay maraming tahanan.”

“Ako’y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo.”  Ang ibig sabihin ng Panginoon ay ang
Kanyang pag-akyat sa langit ang dahilan kung bakit posible para sa atin ang pumunta doon.  Iyon ang
evangelio.  Hiwalay kay Jesus at hiwalay sa Kanyang gawa, walang lugar sa langit para sa iyo.  Kung
wala ang Kanyang kamatayan sa krus wala kang karapatan upang pumasok.  At kung wala ang Kanyang
muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit at ang pagbabalik ng Banal na Espiritu sa iyong puso hindi ka
magiging handa upang pumasok sa lugar na iyon.

Iyon ang Kanyang gawa – ang buong gawa ni Jesus ay ito:  na Siya ay ipinanganak sa ilalim ng ating
kasalanan; na Siya ay namatay sa isang krus para sa ating kasalanan; na Siya ay ibabangong muli sa
ikatlong araw na may panibagong buhay bilang Ulo ng iglesia para sa lahat ng sa Kanya; at ngayon na
Siya ay umakyat sa langit.  Itatanong natin, “Panginoon, bakit?  Bakit ka pumarito upang gawin ang lahat
nang ito?”  Ang sagot:  Upang ihanda ang lugar para sa inyo.  O, sa mga salita sa Mga Awit 68, upang
ang tao ay makatahang kasama Mo, O Dios, magpakailan man.

Ang iyo at aking lugar ay hindi bahay ng Ama – hindi kung tayo ang tatanungin.  Wala tayong anumang
karapatan sa bahay ng Ama.  Ang lugar mo at lugar ko, kung tayo ang tatanungin, ay kalaliman ng
impiyerno.    Tayo ay kabilang sa lugar ng mga isinumpa.  Tayo ay mga makasalanan.  Sa kalikasan tayo
ay mga mapanghimagsik at namumuhi sa Dios.  Nararapat tayo sa lawa ng apoy, walang hanggang



Page 4 of  6

pagniningas.  Subalit ipinadala ng Dios ang Kanyang Anak dito sa sanlibutan.  At sa pamamagitan ng
Kanyang gawa, ang iniligtas na anak ng Dios ay mayroong karapatan sa walang hanggang kaluwalhatian.

Ngunit higit pa.  Ang iniligtas na anak ng Dios ay inihahanda para sa lugar na iyon ng kaluwalhatian.
Makinig kay Jesus.  “Ako’y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo.”  Sa kasalukuyan, sa
pagitan natin at ng bahay ng Dios ay isang malaking bangin, isang mataas na bundok.  Mayroong mataas
na bundok, una sa lahat, ng sarili nating kasalanan.  Ngunit si Jesus ay pumarito at inalis ang mga
kasalanang iyon.  Hinugasan Niya iyon ng sarili Niyang dugo.  Ngunit higit pa.  Sa pagtitiyak sa atin ng
walang hanggang buhay at kaluwalhatian, ang Panginoon din ay pumasok ngayon sa kaluwalhatian, sa
kalangitan, bilang pangako na susunod tayo sa Kanya at tayo ay kabilang doon.  Kapag dumating na ang
iyong oras, iyon ay, kapag ang kalooban ng Dios patungkol sa haba ng iyong buhay at lahat ng mga
pagsubok at mga bagay na kinakailangang dumating sa iyong buhay ay naisakatuparan na, ikaw, anak
ng Dios, ay pupunta na roon.

At kapag pumunta ka na doon, walang makapagsasabi, “Anong karapatan mong pumunta doon?  Ang
lakas ng loob mong pumasok!”  O, hindi.  Walang makapagsasabi noon.  Hindi sa atin habang tayo ay
naninindigan kay Cristo.  Sapagkat kay Jesu Cristo ang mga pinto ay dapat magbigay daan.  At ang isang
malakas na Hosana ang sasalubong sa iyo.  At maririnig mo ang mga salitang, “Halikayo, mga pinagpala
ng Aking Ama.  Pumasok kayo sa kahariang inihanda para sa inyo.”  Inihanda para sa inyo ng ano?  Sa
pamamagitan ni Jesus, sa pamamagitan ng biyaya na na kay Jesus.  Siya ang Isa na gumawa upang ito
ay mangyari.  Siya ang Isa na naghanda sa iyo para dito.

Itatanong natin:  “Kung gayon, bakit hindi ngayon na mismo?  Bakit hindi tayo maaring pumunta na
ngayon doon?  Namatay Siya para sa ating mga kasalanan.  Siya ay bumangon.  Bakit hindi tayo
makapunta?”  Sinasabi ni Jesus, “Kailangan Ko munang mauna upang ihanda ang lugar.”  Ang mga
salitang iyon ay tiyakang nagpapahiwatig na dapat tayong maghanda.  Ano ang ibig sabihin noon?
Kailangan Niyang maghanda ng lugar para sa atin, hindi sa saysay na paghihirapan ang karapatan, kundi
sa saysay ng paghuhubog at pagtutulad at pagbabagay sa atin para sa lugar na iyon.

Kaya ang gawa ng Dios ay hindi na gawa ng pagtatamo ng kapatawaran, kundi ng paglalapat at
paghuhubog ng anak ng Dios para sa kaluwalhatian.  Itinuturo sa atin ng Kasulatan na ang umakyat na
Panginoon ay mayroong layunin para sa ating pangkasalukuyang buhay.  Mayroong layunin para sa iyong
buhay.  Ang pantaong buhay na ito, kabataan, ay hindi pamamahingang panahon.  Hindi ito “bagsak na
panahon.”  Ito ay paghuhubog at paglililok na panahon.  Ito ay panahon ng paglalapat.  Ang buong
pantaong buhay natin bilang anak ng Dios ay hindi isinaayos ng pagkakataon.  Hindi ito walang
kahulugang bugtong na kailangan kong subukang kahit paano’y lutasin, upang magdagdag ng ilang uri
ng kahulugan o kahalagahan.  Narito ang kahalagahan.  Ito ay maluwalhating kahalagahan.  Ito ay
matatagpuan kay Jesus.  Inihahanda tayo ni Jesus sa kaluwalhatian.  Sa pamamagitan ng pagsubok at
unos, ang bawat isa ay akma at kakaiba sa bawat anak ng Dios.  Sa pamamagitan ng paghuhubog sa
atin, inihahanda Niya tayo para sa lugar na iyon ng walang hanggang kaluwalhatian.

Palagay mo ba ang iyong buhay ay walang kahulugan, buhul-buhol na kaguluhan, na ito ay masalimuot,
na walang saysay dito?  O, hindi, anak ng Dios.  Tumingin ka sa iyong Tagapagligtas.  Siya ay
naghahanda ng lugar para sa iyo.  Iyan ang dahilan kung bakit ka nawalan ng asawa at ngayon ikaw ay
balo na.  Iyan ang dahilan kung nawalan ka ng anak.  O iyan ang dahilan kung hindi ka binigyan ng Dios
ng mga anak.  Iyan ang dahilan para sa mga pasanin na iyong dinadala ngayon.  At iyan ang dahilan
para sa mga pisikal mong pagdurusa, ng iyong mga sakit at kalungkutan ng iyong kasukasuan at bisig,
ng iyong diabetes.  At iyan ang dahilan para sa iyong kalumbayan at iyong kalungkutan at iyong mga



Page 5 of  6

kahirapan.  Siya ay naghahanda.  Siya ay gumagawa sa mga sisidlan na akma para sa walang hanggang
kaluwalhatian.  Inihahanda ka na Niya ngayon, ng Kanyang sariling mga kamay, gumagawa bilang
bihasang artisano upang inihanda ang bawat isa sa atin bilang Kanyang mga anak para sa walang
hanggang kaluwalhatian, ang lugar kung saan Siya ay luluwalhatiin ko.  Lahat ng aking kalumbayan at
mga kagalakan, lahat ng mga sakit at lahat ng mabubuting bagay, lahat ng masasamang bagay at lahat
ng sikat ng araw – itong lahat ay nasa Kanyang mga kamay, iniaakma ako para sa lugar na iyon.

Ang Panginoon ay inihahanda tayo para sa lugar na iyon.  Sinasabi ng Panginoon, “Ako’y paparoon upang
ihanda ko ang lugar para sa inyo.”  Hindi ko maipapaliwanag lahat ng mga may kinalaman doon.  Alam
ko kung ano ang hindi nito ibig sabihin.  Hindi nito ibig sabihin, tulad ng sinabi ko, na siya ay gumagawa
upang tiyakin ang karapatan para makapasok tayo sa langit.  Iyon ay ganap na.  Ang titulo para sa
pagpasok natin sa langit, ang mamanahin, ay atin.  Nangangahulugan na mayroong gawa ng pag-ibig
at paggiliw na kinakailangan sa ating mga buhay.  Ibig sabihin nito na hindi dapat tanawin ang langit ng
mekanikal.  Sasabihin mo ba sa iyong mahal sa buhay na inaasahan mong umuwi para sa isang
natatanging pagdiriwang:  “Kailangan naming maghanda”?  Kapag may inaasahan kang natatanging tao
na uuwi, hindi mo ba inihahanda ang tahanan?  Kung ito ay mahal sa buhay, hindi mo ba sasabihin,
bilang ama/ina, “Kailangang maging ganoon sa pagdating nila”?  Ako’y paparoon upang ihanda ko ang
lugar para sa inyo.  Hindi lamang ikaw para sa lugar.  Kundi kailangan Kong ihanda ang lugar para sa
iyo.  Dapat itong maging tama lang.  Alam Ko na ito ay kaluwalhatian na.  Alam Ko iyan.  Subalit,
sinasabi ng Panginoon sa Kanyang magiliw na pag-ibig, “Inihahanda Ko ang lugar para sa iyo.”

Iyon ang mga salita na punung-puno ng kagiliwan.  “At kung ako’y pumunta roon,” sabi Niya, “at
maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako’y babalik at kayo’y tatanggapin ko sa aking sarili, upang
kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon.”  Sinasabi Niya sa atin, “Kung hindi Ako paparoon, hindi
Ko maihahanda ang lugar na ito para sa inyo.”  Napakahalagang pumunta Ako.  Subalit babalik Ako.
Kapag natapos Ko na ang Aking gawain, kapag nakita ko ng personal na ang buong kalooban ng Dios
ay naisakatuparan na sa inyong buhay, Ako ay muling babalik.  At pagkatapos ang buong layunin ay
magiging inyo.  Kayo ay dadalhin upang makasama Ko.  Kung saan Ako naroroon, kayo rin ay naroroon
upang makita ang Aking kaluwalhatian.  Iyan ang layunin:  na ikaw ay makasama Niya sa kaluwalhatian.

Narinig mo ba iyon?  Mayroong dakilang bagay sa kaligtasan ng iglesia, sa iyong kaligtasan, at isang
dakilang bagay sa detalye ng iyong buhay.  Ang bagay na iyon ay ito:  na tayo ay makasama ni Cristo,
na siyang higit na mainam.  Si Jesus ay umakyat at bumalik sa bahay ng Kanyang Ama upang tayo ay
madala doon at makasama Siya sa kaluwalhatian.  Ang bawat mananampalataya, samakatuwid, ay
pumupunta sa langit sa sandali ng kamatayan.  Huwag mong katakutan ang kamatayan.  Huwag
mamuhay tulad ng isang hangal, na hindi iniisip ang kamatayan.  Isipin ang katunayan ng kamatayan.
Ngunit huwag hayaang maguluhan ang iyong puso.  Maaaring pagkatapos ng pitumpu’t-limang taon, sa
isang tahimik na gabi, ang Panginoon ay darating at ang iyong lugar ay handa na at ikaw ay handa na
at ikaw ay kukunin Niya sa Kanyang sarili.  Maaaring pagkatapos ng limampu’t-limang taon at sa
pamamagitan ng magalas na pinto ng kanser.  Maaaring sa isang sandali ng lumalagapak na metal, sa
tinatawag nating sakuna sa sasakyan, at ang mahal mo sa buhay ay kinuha sa iyo.  Maaaring sa isang
atake sa puso.  Ngunit ito ay magiging ganito:  “Ako’y babalik at kayo’y tatanggapin ko sa aking sarili,
upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon.”

Ang kamatayan ay kapag dumating si Jesus at dalhin tayo pauwi.  Iyan ang kamatayan.  Ang kamatayan
ay hindi gawa ng isang natural na orasan.  Ang kamatayan ay hindi pagkakataon.  Kundi ang kamatayan
ay humuhudyat na ang dalawang bagay ay naisakatuparan na.  Bilang anak ng Dios, ako ay naihanda
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na, at naihanda na ni Jesus ang aking lugar.  Pagkatapos ay darating Siya at sasabihin Niya, “Halika,
bumangon ka, minamahal.  Pumaroon ka kasama Ko sa kaluwalhatian.”

Pagkatapos, sa katapus-tapusan, sa araw ng paghuhukom, si Jesus ay muling babalik at Kanyang
ibabangon ang ating mga katawan mula sa mga patay.  Huwag kang magtaka tungkol doon.  Hindi Siya
mapipigilan ng lupa.  Siya ay umakyat sa langit.  Hindi mapipigilan ng libingan ang iyong katawan.  Ito
ay ibabangon sa panibagong buhay.  Iyon ay magiging maluwalhating araw.  Isipin mo ito! Ang tanging
bugtong na Anak ng Dios, ang napako at muling nabuhay na Panginoon ng iglesia, ang dakilang Moises
– Siya ay darating na naakayin ang iglesia palabas sa Ehipto.  Ang hukbo ng mga tinubos ng Dios ay
papasok sa Canaan, tungo sa bahay ng Ama, tungo sa mga tahanan.  Ang mga pinto ay magbubukas
kapag kanilang dininig ang pagtawag, “Itaas ninyo ang inyong mga ulo, O kayong mga tarangkahan, at
itaas kayo, kayong matatandang pintuan; ang Hari ng kaluwalhatian ay papasok kasama ang Kanyang
hukbong tinubos.”  At tayo ay tatanggapin sa tahanan, tahanan sa wakas, kasama ang lahat ng mga
anghel.  At tayo ay makakasama Niya.

Hindi ba ito ay maluwalhati?  Makapaghihintay ka ba?

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, pagpalain Mo po ang Iyong Salita sa aming mga puso ngayon, sa pamamagitan ng
pangalan ni Jesus, Amen.


