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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Lucas 24:36-46

“Pakikiisa sa Ating Nagbangon Na Tagapagligtas”

ni Rev. Carl Haak

Isang araw na naman ang nagdaan – ang araw na kung saan ang ating Tagapagligtas ay nagbangon
mula sa libingan.  Para sa mga alagad, ito ay kapwa kakaiba at kataka-taka na sa isang sandali sila ay
nailagay sa pagdududa at sa sumunod naman ay isang kahanga-hanga at kagalakan.

Ating mababasa Mateo, na ito ay nagsimula na may matinding paglindol.  At matapos ito, ang Dios ay
nagpadala ng isang anghel mula sa langit upang igulong ang bato mula sa libingan ng ating Panginoon
– hindi upang hadlangang makalabas ang Panginoon, dahil Siya ay nagbangon na – kundi upang
itampok ang bantad na katotohanan na Siya ay wala na rito.

Nang magpakita ang anghel, ang sundalong Romano na inatasan ni Pontio Pilato na magbantay sa
libingan ay nagkukumahog na nataranta pabalik sa Jerusalem.  At ang anghel ay naupo upang
maghintay sa pagdating ng mga kababaihan, na puno ng kalungkutan, na paparating sa libingan nang
madaling araw na iyon.  Pagkatapos kanyang ipinangaral ang Ebanghelyo:  “Siya ay wala dito.  Siya
ay nagbangon gaya ng sinabi Niya.  Halika, tingnan ninyo kung saan ang Panginoon ay nahiga.  Bakit
ninyo hinahanap ang buhay sa piling ng mga patay?”

Ang mga alagad ay magkakasama sa itaas ng gusali sa buong linggo matapos ang kamatayan ni Jesus
sa araw ng Biyernes.  Sila ay napupuno ng kalungkutan.  At hanggang sa araw ng Pagkabuhay na muli,
sinasabi sa atin ng kuwento ng Ebanghelyo, na sila ay nakatanggap ng balita na ang Panginoon ay
nabuhay na muli, na ang libingan ay tunay ngang walang laman.  Si Maria Magdalena ang unang
nagsambulat sa kanila ng balitang ito.  Kanyang iniisip na ang mga kaaway ng Panginoon ang
nagnakaw sa Kanyang katawan sa libingan at itinago ang katawan nito sa kanila.  Dalawa sa mga
alagad na sina Pedro at Juan, nang marinig ang salitang ito, agad tumakbo sa libingan upang makita
ng kanilang mga sarili.  At sa buong araw may dumating na balita na ang Tagapagligtas ay nagpakita.

Ang Panginoon ay nagpakita una kay Maria Magdalena na nagbalik mula sa libingan sa kanyang
kalungkutan na nakikilala Niya sa pagbanggit ng kanyang pangalan:  “Maria.”  At pagkatapos Kanyang
binalaan siya na “huwag mo akong hawakan,” ito ay dahil, “hindi pa Ako nakaparoroon sa dapat; subalit
kailangan akong umakyat sa iyong Ama at sa Aking Ama.”

Ang Panginoon ay nagpakita sa pangkat ng mga kababaihan na nagbalik sa libingan.  At nang makita
nila Siya, sila ay lumuhod sa Kanyang paanan at sinamba Siya.  At sinabi ng Panginoon sa kanila,
“Sabihin mo sa Aking mga kapatid, at kay Pedro, na Ako ay nagbangon na.”

Ating matututuhan mula sa Ebanghelyo ni Lucas, kabanatang 24:34, na sa Araw ng Pagkabuhay na muli
ang Panginoon ay nagpakita ng sarilinlan kay Simon Pedro, ang alagad na nagkaila sa kanyang
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Panginoon.  Hindi sinabi sa atin ang detalye ng kanilang pribadong pag-uusap at pagpupulong.  Dahil
ito ang Kanyang minamahal na si Pedro.  At ito ay napaka-pribado.

Pagkatapos, sa araw na iyon, may dalawang manlalakbay mula sa Emmaus, na marahil ay sina Cleopas
at Lucas, na nagugulumihanan sa mga bagay na nangyari sa linggong iyon.  At ang Panginoon, na
nagtatago sa kanilang mga mata, ay nagpakita sa kanila sa daan ng Emmaus at lumakad na kasama
nila.  At nang sila ay dumating sa kanilang bahay, ipinaliwanag ng Panginoon ang Banal na Kasulatan
at kumaing kasama nila.  At nang hatiin Niya ang tinapay ay Kanyang ipinahayag ang Kanyang sarili
sa kanila.  At sila ay tumugon:  “Hindi baga nagaalab ang ating puso sa loob natin, habang tayo'y
kinakausap niya sa daan, samantalang binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan?”

Pagkatapos, sa Araw ng Pagkabuhay, ating mababasa sa Lucas 24 (sa huling bahagi ng Lucas 24), na
ang ating Tagapagligtas ay nagpakita sa nagkakatipong iglesia, sa Kanyang mga alagad, na
nagkakatipon ng sama-sama sa itaas ng silid.  Ang dalawang manlalakbay sa Emmaus ay sinundan ang
kanilang mga hakbang – pitong milya – nagmamadaling bumalik sa Jerusalem, at natagpuan ang pitong
mga alagad na magkakasama, silang mga nanampalataya sa Panginoon.  Labing-isa sa mga alagad,
pero ang eksakto lamang ay sampu, dahil si Tomas ay wala sa oras na iyon.  Si Tomas ay
nangangalaga ng kanyang kalungkutan at dalamhati.  Kaya narito ang pangkat ng 20-30 malalapit na
kaibigan ng Panginoon.  At sa pangkat na ito, sa nagkatipong iglesia, sa gabi ng Pagkabuhay, ang ating
Panginoon ay nagpakita, upang buksan ang kanilang mga puso sa Ebanghelyo ng pagkabuhay.

Tayo rin ay nagkakatipon, sa Araw ng Pagkabuhay.  Tuwing Sabbath ay Araw ng Pagkabuhay.  Tuwing
Sabbath ay ang Araw ng Panginoon.  Tayo ay nagkakatipong kasama ang ating Tagapagligtas, dahil
Siya ay tunay na narito.  Si Jesu Cristo ay kasama ngayon sa pagkakatipon ng Kanyang iglesia.  Walang
sinoman ang kailangang magbukas ng pintuan para sa Kanya, dahil Siya ay narito sa Kanyang Espiritu.
Kanyang sinabi sa atin, “Ako ay kasama ninyo palagi.”  Sasabihin mo, “Gusto kong makita Siya sa aking
mga mata.  Nais ko Siyang mahawakan.”  Subalit, nais kong ipunto sa iyo, sa ating pagbabasa ng
kahanga- hangang pagkabuhay sa Kasulatan, na hindi ang pisikal na presensya ng Panginoon ang
nagpahikayat sa Ebanghelyo ng pagkabuhay.

Bagkus, sa talatang 45 ng lucas 24,  “Nang magkagayo'y binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip,
upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan.”  Sa ganitong paraan nagbangon si Jesus upang makilala
natin Siya.  Ginawa Niyang ipakilala ang Sarili sa pamamagitan ng kaloob na pananampalataya na
itinanim sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo.  At pagkatapos, ay sa pamamagitan ng
Espiritu Santo, na siyang nagbukas ng ating kaunawaan. 

Ang makaisang kasama ang iyong Tagapagligtas na si Jesus ngayon at palaging ito ang iyong
pangangailangan.  Ito ang sagot sa bawat kabigatang nakalagay sa inyong puso sa pamamagitan ng
Dios.  Kung wala kang pakikiisa  sa Kanya, ikaw ay walang kapanatagan.  Kung isinasapamuhay mo ang
iyong buhay na malayo mula sa nagbangong Tagapagligtas, ang panawagan ay “Magsisi o
mapahamak.”  Ang nagbangong Tagapagligtas, sa pamamagitan ng Kanyang buhay na Salita, sa
pamamagitan ng Kanyang Espiritu, ay nagpapakilala sa Kanyang sarili sa atin upang magkaroon tayo
ng pakikiisang kasama ang Panginoon ng buhay.

Nais kong naroon ako sa panahong ang Panginoon ay nagpakita sa Kanyang iglesia sa itaas ng silid.
Ang silid na ito ay may bulong-bulungan tungkol kay Jesus.  Ang emosyon ay mataas – mula sa takot
na tungo sa pagkagulat at kagalakan.  Lahat sila ay nag-uusap tungkol kay Jesus at sa pangyayari sa
araw na iyon, ang Pagkabuhay na muli, nang biglang dumating ang mga manlalakbay mula sa Emmaus
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at kumatok sa pintuan na nahahandang ibalita sa kanila ang kagila-gilalas na pagpapakita ni Jesus sa
kanila.  Dahil sila ay binati ng ganitong mga salita, “Ang Panginoon ay nagbangon ngang tunay, at
nagpakita kay Simon!”

Mailalarawan mo ang silid na ito sa iyong isipan.  May magsasabi, “Ang lindol kaninang umaga ay hindi
nagkataon lang!”  Ang sasabihin naman ng iba, “Ano ibig sabihin sa sinabi ng sundalo sa krus:  Tunay
na ito ang Anak ng Dios?”  Ang iba naman ay magsasabi, “Si Juan, ikaw at si Pedro ay tumakbo sa
libingan at nakita ang tela sa libingan na hindi nagalaw subalit ang panyo ay nakatiklop sa sarili niya?”
Sasabihin naman ng kababaihan, “Ngayon, sabihin mo sa amin uli.  Ano ang ginawa sa inyo ng anghel?
Sinabi ninyo na lumuhod kayo sa paanan Niya?”  At pagkatapos sasabihin nila kay Maria Magdalena,
“Sinabi ninyo na sinabi Niya na Siya ay aakyat sa Ama at sa ating Ama?”  Sa mga manlalakbay naman
sa Emmaus,  “Sinasabi ninyo sa amin na Kanyang hinati ang tinapay at sa paghati ng tinapay Siya ay
biglang naglaho mula sa inyong dalawa?”  Ang nagpapabigkis sa kanila sa silid na ito, ay ang kanilang
pagmamahal kay Jesus na itinanim sa kanilang puso ng Dios, at nang nag-aalab na pagnanasa upang
maunawaan kung ano ang ibig sabihin na Siya, na kanilang Tagapagligtas, ang Mesias, ang Cristo, ay
nagbangon mula sa kamatayan.

Ating pansinin ito.  Ating pansinin lang na ang Panginoong Jesus, sa kapangyarihan ng Kanyang Salita
at Espiritu ay dumating upang tipunin ang iglesia sa pag-ibig sa tungkol sa Kanya. 

Hayaan mong basahin ko sa iyo ang mga komento ng dakilang Repormador na si John Calvin patungkol
sa Lucas 24.  Kanyang sinasabi na ang mga salitang ito, “Ang Panginoon ay hindi dumarating sa mga
hindi interesado.  Hindi Siya nagpapakita sa mga espiritual na sandbags.  Kundi, Siya ay dumarating
sa mga humahanga sa Kanya.”

At lahat ng kanilang pinag-uusapan at sa lahat ng kanilang pagtataka sa Araw ng Pagkabuhay, at sa
lahat ng kanilang mga katanungan, napakaliwanag na may humuhubog sa mga alagad na
pangkaraniwan na isang likas na tugon sa pagkabuhay.  Wala tayong kaibahan sa kanila.  Kanilang
inisip na ang Panginoon ay nagbangon sa paraang Siya ay bumalik, nagbalik sa buhay.  Tulad kay
Lazaro, na kanilang nakitang nagbangon matapos ang apat na araw mula sa kamatayan.  Hindi nila ito
lubos na maisip.  Bakit Siya naglaho?  Bakit hindi na lang Siya nanatili sa atin?  Nananaginip ba tayo
nang makita natin Siya?  Siya ba ay nagbangon?  At habang pinag-uusapan nila si Jesus ating
mababasa na, “Si Jesus ay nagpakita.”  “At samantalang kanilang pinaguusapan ang mga bagay na ito,”
Lucas 24:36, “Tumayo sa gitna nila, at sa kanila'y nagsabi, Kapayapaa'y suma inyo.”  Siya ay nagpakita.

Ngayon iyan ang hindi natin magagawa.  Hinayaan Niya na ang Kanyang presensya ay makilala.  Bigla
Siyang naroon na.  Sasabihin mo, “Paano Siya napasok sa silid na iyon, samantalang nakasara iyon?”
Mga anak, nagulat ba si Jesus nang makita Niya ang dalawang manlalakbay ng Emmaus na nagbalik
sa silid?  Hindi!  Ito ang Pagkabuhay.  Ang Kanyang katawan, Kanyang pagkatao, panlupang katawan,
ay nagbangon na sa makalangit na buhay.  Huwag kang mag-isip tungkol sa Physics.  Isipin mo ang
kahanga –hangang tagumpay ni Jesu Cristo.  Naniwala ang mga alagad na Siya ay isang multo.  “Sila'y
kinilabutan, at nangahintakutan” (v.37).  Sila ay nagulat at inakalang Siya ay Espiritu, isang walang
katawan na espiritu.  At ang Panginoon, ating mababasa, ay nagalit sa kanila.  Kanyang sinabi sa kanila
sa talatang 38,  “Bakit nangyayari ang pagtatalo sa inyong puso?  Tingnan ninyo ang aking mga kamay
at ang aking mga paa, ako rin nga: hipuin ninyo ako, at tingnan; sapagka't ang isang espiritu'y walang
laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin.”  Ipinakita Niya sa kanila ang Kanyang
mga kamay at Kanyang mga paa.  Ito nga si Jesus!  Kaya ating mababasa sa talatang 41, “At
samantalang hindi pa sila nagsisisampalataya dahil sa galak,” hindi pa rin sila sumampalataya-  hindi
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dahil sa pangungutya, kundi para sa kagalakan.  Sila ay nagalak na may pananabik.  Ito nga si Jesus!
Pero paano?

At Kanyang tinanong sila para sa pagkain (v.41),  “Mayroon baga kayo ritong anomang makakain?  At
binigyan nila siya ng isang putol na isdang inihaw.  At kaniyang inabot yaon, at kumain sa harap nila.”
At sila ay tumayo sa harap Niya habang Siya ay ngumunguya ng isda at sumisipsip ng pulot at
idinudura ang balat nito.

Mga katanungan?  Si Jesus ay nagbangon, nagbangon sa walang kamatayang katawan, nagbangon sa
makalangit, hindi nabubulok na katawan ng pisikal na pangangatawan.  Siya ay nagbangon!  Ang
Kanyang katawan ngayon ay nagtamo ng walang hanggang buhay.  Wala na Siya sa ilalim ng
kamatayan.  Walang kamatayan sa Kanyang katawan.  Siya ay nagbago.  Siya ay nagpanumbalik lakas.
Siya ay nakatayo sa harapan ng Dios na may ganap na pangangatawan.  Kanyang tinamo ang buhay
na walang hanggan sa Kanyang katawan.  Kanyang sinira ang pintuan ng kamatayan.  Kanyang
winasak ang kapangyarihan ng kasalanan.  Kanyang winasak pati ang kamatayan.  Kanyang ginawa
ang lahat ng kailangan upang dalhin tayo, na mga makasalanan, sa pangangatawan at kaluluwa, sa
mismong puso ng Dios.

Nababatid mo ba ang katotohanan ng pananampalataya?  “Ako ang nabubuhay; at ako'y namatay, at
narito, ako'y nabubuhay magpakailan man,” wika Niya sa Apocalipsis 1.  “Ako ang pagkabuhay na muli
at ang buhay” (Juan 11).  Siya ay nagbangon.  At sinomang nagbangong kasama Niya ay mabubuhay
kailanman.  Sa isang salita, ito ang tagumpay (I Corinto 15), “Salamat sa Dios, na nagbibigay sa atin
ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo.”  Kay Jesu Cristo, ang nagbangong
ito na Tagapagligtas, lahat ng kabilang sa Kanya ngayon ay may tagumpay, tiyak na tagumpay, laban
sa kasalanan at kamatayan.

Ito kung bakit ang Kanyang unang salita sa iglesiang nagkakatipon, at palaging nagbibigay pansin sa
unang salita ni Jesus ay napakahalaga:  “Kapayapaan ang sumainyo – sa Aking iglesia.”

Ito ang pagpapala ng Kanyang pagkabuhay na muli na araw ng Linggo.  Kapayapaan.  Kapayapaan sa
Dios.  Kapayapaan sa aking kaluluwa.  Kapayapaan sa buhay na ito – maluwalhati, maluwalhating
kapayapaan.  Ang Ebanghelyo ng kapayapaan.

Napansin mo ang unang bagay na sinasabi ng Ministro ng Ebanghelyo sa nagkakatipong iglesia sa araw
ng Linggo?  Napansin mo ba ito?  Kanyang itinataas ang mga kamay niya at sinasabi,  “Biyaya,
kaawaan at kapayapaan ng Dios ay sumaiyo mula sa Dios.”

Ating kunin ang salitang “kapayapaan,” at sabihin, “Ito ay pangkaraniwang pagbati ng Judyo:  Shalom,
magandang umaga”?  Ah hindi.  Nang sabihin ni Jesus ang salitang “kapayapaan,” ito ang araw ng
Pagkabuhay na siyang Linggo.  Ito ay si Jesus, ang Panginoon, na siyang dumating sa Kanyang iglesia.
Kapayapaan sa makasalanan!  “Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon
tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo” (Mga Roma 5:1).  Ang
nagbangong Tagpagligtas ay nasasabi sa iyo – makasalanang nabibigatan, anak ng Dios na puno ng
kahihiyan, na hindi makatingin sa langit, na nagtatanong ngayon, “Paanong may maibibibigay  ang Dios
sa akin?” – Binabati ka Niya ngayong araw na ito ng Kanyang pagkabuhay, na may pananalitang,
“Kapayapaan ang sumainyo.”
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Ang nagbangong Tagapagligtas ay nagsasalita sa iyo na napapagod sa mga alon ng pagsubok at
pagkabahala na ibinibigay sa iyo ng makalangit na Ama sa iyong buhay.  Itinatanong mo ngayon ang
tanong na:  “Paano makakabuti sa akin ang gawang ito?”  Ikaw ay nababahala.  Nag-aalala ka tungkol
sa iyong mga anak at mga apo.  Inisiip mo na ang lahat ng ito ay laban sa iyo.  Sasabihin mo,  “Subalit
kung ipinapadala ito ng Panginoon sa akin, hindi ko makakaya ito.  Panginoon, huwag mong gawin ito
sa akin.  Ayoko na mangyari ang kalooban ng Dios ang masunod.”  Ang nagbangong Tagapagligtas ay
nakatayo sa harapan mo ngayon at sinasabi, “Kapayapaan.”  Kapayapaan, na ang ibig sabihin na ang
ating relasyon sa Dios, sa buhay at tanging Dios, ay sigurado.  Ibig Niyang sabihin, na ang kabanalan
ng Dios at kaawaan, ang Kanyang katarungan at pag-ibig, ay nagkasundo sa krus ni Jesu Cristo.  Ibig
Niyang sabihin, “Dahil namatay Ako at ngayon ay nagbangon na, hindi mo kailangan pang matakot
upang makita ang Dios ng mukhaan.  Kundi sa mata ng Dios ay may biyaya.”

Ang kapayapaang ito ay kapayapaan ng Sabbath, o Linggo ng kapayapaan.  Ito ay kapayapaan na
ipinamamahagi lalo na sa Sabbath, tuwing Linggo, ang araw na Siya ay nagbangon, ang araw na Siya
ay dumating upang tipunin ang iglesia, ang araw na kung saan Kanyang sinasabi, “Ang gawain ay tapos
na!  Ginawa Ko nang lahat.”

Ang Linggo ang araw na isinasara mo ang iyong tindahan, ipinaparada mo ang iyong truck, isinasantabi
mo ang iyong mga libro, itinitigil mo ang mga kaaliwan na nagpapalayo ng iyong oras at ikaw ay
dumarating at nakikiisa sa bayan ng Dios at iyong naririnig si Jesus na nagsasabi, “Kapayapaan ang
sumainyo.”

Si Jesu Cristo ay hindi nakalimot kahit minsan sa Araw ng Sabbath, isang Linggo, sa loob ng 2,000 taon.
Tuwing Sabbath Siya ay naghahanap ng mga nagmamahal sa Kanya, na nagkakatipon dahil sa Kanyang
pangalan.  At Siya ay pumapasok sa kanilang kalagitnaan, dahil palagi Siyang naroroon.  At Kanyang
sinasabi, “Sumainyo ang kapayapaan.”

Nagbangon si Jesus.  Ang Panginoon at Nagtagumpay, na nagtamo ng isang lubos na kaligtasan, sa
Araw ng Sabbath ay nagbubuhos ng pagpapala sa kaluluwa at naghahatid ng lahat ng pakinabang ng
Kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli na malinis at dalisay sa puso ng Kanyang mga anak.

Si Tomas, isa sa labing-isa, ay wala doon sa unang Araw ng Pagkabuhay.  At si Tomas ay naglaan ng
panahon ng walang kapayapaan.  Kanyang kinaladkad ang sarili sa buong linggo.  Subalit ang mga
alagad na nagkakatipon sa Araw ng Panginoon at ang Panginoon ay nagpakita sa kanila na may
kapayapaan.  Masasabi nila kay Tomas, “Nakita namin ang Panginoon.  Ang lahat ay maayos na.
Tagumpay.  Tingnan mo!  Tingnan mo!  Ang lahat ay kaligtasan.”

Ito kung bakit tayo nagtutungo sa iglesia, dalawang ulit kapag Linggo.  Ito kung bakit tayo ay
nagkakatipon sa buong mundo.  Dahil sa Salita ng nagbangong si Jesus ay nagbibigay ng kapayapaan.
Tayo ay binibigyan ng pakikisama kay Jesus na may ganap na kapayapaan ngayon na katulad sa
tinanggap ng mga alagad sa unang Araw ng Pagkabuhay.  Ating tinatanggap ito sa pamamagitan ng
pananampalataya sa Kasulatan.

Ating mababasa sa mga talatang 44-46 ng Lucas 24,  “At sinabi niya sa kanila, Ito ang aking mga
salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga
bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, at sa mga propeta, at sa mga awit.
Nang magkagayo'y binuksan niya ang kanilang mga pagiisip, upang mapag-unawa nila ang mga
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kasulatan;  At sinabi niya sa kanila, Ganyan ang pagkasulat, na kinakailangang maghirap ang Cristo,
at magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw.”

Hindi dahil sa ang mga alagad nang gabing iyon ay magagawang hawakan Siya.  Hindi dahil naghatid
Siya ng tagumpay sa pagkabuhay ng kanilang mga kaluluwa.  Hindi dahil magagawa nilang pagmasdan
Siya na kumakain at ngumunguya at lumulunok na dahilan kaya may pagkaunawa na dumating sa puso
nila.  Si Jesus – naririnig ito ng maayos – Magagawa ni Jesus at makakalad si Jesus sa mundong muli.
Makikita natin Siya.  Makikita mo Siya sa kahanga-hangang mga bagay.  Subalit ang katotohanan ng
pisikal na pagtanaw at katotohanang Siya ay magpapakita sa mundo ay hindi makakapagbigay ng
kapayapaan.  Sa kabaligtaran.  Ito ay maghahatid, nang wala ang biyaya ng Dios, ay pagkatakot
–malaking pagkatakot.  Hindi ang mismong katawan Niya o presenysa ang may kapangyarihan na
maghahatid sa atin ng pagsampalataya.  Hindi ang aking pangangaral.  Hindi ito ayon sa tao.  Ito ay
walang iba kundi:  ang nabubuhay na si Jesus ay dapat magbukas ng puso mo.  Ang nagbangong
Panginoon ay dapat taglayin ng iyong puso ng Ebanghelyo.  Siya na minsang humati sa Dagat na Pula
ay dapat din magbukas ng iyong puso at ibuhos ito sa Banal na Kasulatan.  Dapat Siya ang magligtas
sa iyo.  Dapat ka Niyang turuan.  Dapat ka Niyang bigyan ng kapanatagan kasama ang Banal na
Kasulatan – lahat ng mga bagay na nakasulat sa Kasulatan patungkol sa Kanya.

At si Jesus, ang nagbangong si Jesus, ngayon sa pamamagitan ng Banal na Kasulatan at sa
pamamagitan ng Ebanghelyo, ay magpapakita sa Kanyang mga anak.  Nakikita ko Siya.  Ikaw rin ba?
Panginoon!  Mananagumpay.  Walang hanggang Anak.  Hari.  Pinakamakapangyarihan sa lahat ng
panahon.  Lahat ay lumuhod at sumamba sa Kanya!

At naririnig ko Siya.  Ikaw rin ba?  Kanyang sinasabi ang kapayapaan.  “Anak, ang iyong mga kasalanan
ay pinatawad na.  Anak, ang bagong buhay ay naibigay na.  Natatakot na anak ng Dios, ang pag-asa
ng kaluwalhatian ay nasa inyo na.”  Ang nagbangong si Jesus ay magpapakita kasama ang Kanyang
nagkatipong iglesia sa pamamagitan ng Kanyang Salita at sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu.  Ating
nakikita Siya.  Ating naririnig Siya.  At sinasabi Niya, “Dahil Ako ay nabubuhay, kayo ay mabubuhay
din.”

_________________________________

Manalangin tayo.

Salamat sa Dios para sa tagumpay na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu Cristo.
Amen.


