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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Apocalipsis 1:17-18

“Ako Ang Siyang Nabubuhay”

by Rev. Carl Haak

Anong araw ang nakalipas – ang araw kung saan ang ating Tagapagligtas ay bumangon mula sa mga
patay.  Para sa mga alagad, iyon ay parehong kakaiba at kagulat-gulat na isang sandali sila ay nasa
kalituhan at pag-aalinlangan at ang sumunod ay dinala sila sa kamanghaan at kaligayahan.

Ito’y nagsimula, nabasa natin sa Mateo, sa isang malakas na lindol.  At pagkatapos noon, ang Dios ay
nagpadala ng anghel mula sa langit upang pagulungin ang bato mula sa libingan ng ating Panginoon –
hindi upang hayaang malakabas ng libingan ang ating Panginoon,  dahil Siya ay nabuhay na – kundi upang
ipakita ang kapansin-pansing katotohanan na Siya ay wala na doon.

Nang lumitaw ang anghel, ang sundalong Romano na itinalaga ni Poncio Pilato sa libingan ay tumalilis dahil
sa sindak pabalik sa Jerusalem.  At ang anghel ay umupo upang hintayin ang mga babae, na puno ng
hinagpis, sa pagdating sa libingan nang madaling araw.  Doon ay ipinangaral niya ang ebanghelyo:  “Wala
Siya rito, sapagkat Siya’y binuhay, tulad ng sinabi Niya.  Halikayo, tingnan ninyo ang dakong hinigaan
Niya.”  Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay?”

Ang mga alagad ay magkakasama sa buong sanlinggo matapos ang kamatayan ni Jesus noong Biernes
Santo, sa silid sa itaas.  Sila ay puno ng pighati.  At sa buong Araw ng Pagkabuhay, sinasabi sa atin ng
salaysayin ng ebanghelyo, na nakatanggap sila ng balita na ang Panginoon ay muling nabuhay, na ang
libingan ay tunay ngang walang laman.  Si Maria Magdalena ang unang nagsambulat sa kanila nang araw
na iyon.  Pinaghinalaan niya na ang pagkamuhi ng mga kaaway ng Panginoon ay walang hangganan at
kanilang kinuha ang Kanyang katawan sa libingan at itinago ang katawan mula sa kanila.  Dalawa sa mga
alagad, sina Pedro at Juan, nang marinig ang mga salitang ito, ay tumakbo sa libingan upang makita nila
sa kanilang mga sarili.  At sa buong araw may mga ulat sa mga alagad ng pagpapakita ng ating
Tagapagligtas.

Ang Panginoon ay unang nagpakita kay Maria Magdalena na bumalik sa libingan dahil sa kanyang
kalungkutan at magiliw na ipinakilala ang Kanyang sarili sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabi ng
kanyang pangalan na tanging Siya lamang ang makagagawa.  “Maria.”  At pagkatapos ay binigyang-babala
na “Huwag mo akong hawakan,” iyon ay, “hindi ako bumalik tulad ng dati; subalit aakyat Ako sa inyong
Ama at Aking Ama.”

Ang Panginoon ay nagpakita sa grupo ng mga kababaihan na pabalik mula sa libingan.  At nang makita
nila Siya, ay nagpatirapa sila sa Kanyang paanan at sinamba Siya.  At sinabi sa kanila ng Panginoon,
“Sabihin mo sa aking mga kapatid, at kay Pedro, na ako ay muling nabuhay.”

Nalaman natin mula sa ebanghelyo ni Lucas, kapitulo 24:34, na sa Araw ng Muling Pagkabuhay ang
Panginoon ay personal na nagpakita kay Simon Pedro, ang alagad na nagtanggi ng matindi sa kanyang
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Panginoon.  Hindi sinabi sa atin ang anumang detalye sa pansarili at personal na pagkikitang iyon.
Sapagkat iyon ang panunumbalik ng Kanyang mahal na alagad na si Pedro.  At iyon ay lubhang
pansarilinan.

Pagkatapos, nang araw ding iyon, may dalawang manlalakbay patungong Emaus, marahil ay si Cleopas
at Lucas, na nagugulumihanan sa mga bagay na naganap sa linggong punung-puno ng pangyayari.  At
ang Panginoon, na itinatago ang Kanyang sarili sa kanilang mga mata, ay nagpakita sa kanila sa daan
tungong Emaus at lumakad na kasabay nila.  At nang sila’y dumating sa kanilang bahay, ipinaliwanag ng
Panginoon sa kanila ang Banal na Kasulatan at kumain na kasalo nila.  At inihayag Niya lamang ang
Kanyang sarili sa kanila nang putulin Niya ang tinapay.   At sila’y tumugon:  “Hindi ba nag-aalab ang ating
mga puso sa loob natin, samantalang binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan?”

Pagkatapos, sa Araw ng Muling Pagkabuhay, nabasa natin sa Lucas 24 (ang huling bahagi ng Lucas 24),
na ang Panginoon ay nagpakita sa tinipong iglesia, iyon ay, sa Kanyang mga alagad, na muling nagkatipon
sa silid sa itaas.  Ang dalawang manlalakbay sa Emaus ay binalikang muli ang kanilang mga hakbang –
pitong milya – sa pagmamadaling bumalik sa Jerusalem, at natagpuan ang labing isang alagad na
nagkakatipon-tipon kasama ang iba pang nananampalataya sa Panginoon.  Labing isang alagad, sa
katunayan ay sampu, dahil si Tomas ay wala doon.  Inaalagaan pa ni Tomas ang kanyang hinagpis at
pag-aalinlangan.  Kaya mayroong grupo ng 20-30 na mga malalapit na kaibigan ng Panginoon.  At sa
grupong iyon, sa tinipong iglesia, sa gabi ng Muling Pagkabuhay, ang ating Panginoon ay nagpakita, upang
buksan ang kanilang mga puso sa ebanghelyo ng muling pagkabuhay.

Tayo ay nagkakatipon din, sa Araw ng Muling Pagkabuhay.  Ang bawat Sabbath ay Araw ng Muling
Pagkabuhay.  Ang bawat Sabbath ay Araw ng Panginoon.  Tayo ay nagkakatipon kasama ang ating muling
nabuhay na Tagapagligtas, sapagkat Siya ay tunay na narito.  Si Jesus Cristo ay natipon ngayon kasama
ang Kanyang iglesia.  Hindi na kailangan pang may magbukas ng pinto para sa Kanya, sapagkat Siya ay
narito sa pamamagitan ng Espritu.  Sinabi Niya sa atin, “Narito, Ako’y laging sumasainyong palagi.”  Sabi
mo, “Gusto ko Siyang makita ng aking pantaong mata.  Gusto ko Siyang mahipo.”  Gayunman dapat kong
ipakita sa inyo, habang binabasa natin ang kamangha-manghang pangyayaring ito ng muling pagkabuhay
sa mga Kasulatan, na hindi ang pisikal na presensya ng Panginoon ang humikayat sa iglesia sa ebanghelyo
ng muling pagkabuhay.

Manapa’y, sa talatang 45 ng Lucas 24, “At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan
nila ang mga Kasulatan.”  Ito ang paraan na ipinakilala ng muling nabuhay na Panginoon ang Kanyang
sarili sa atin.  Ipinakilala Niya ang Kanyang sarili sa pamamagitan ng kaloob ng pananampalataya  na
itinanim sa puso ng Banal ng Espiritu.  At pagkatapos, sa pamamagitan ng Banal na Kasulatan, nang sila
ay mabuksan sa ating pang-unawa.

Ang pakikiisa sa iyong muling nabuhay na Panginoong Jesus ngayon at palagi ang iyong kailangan.  Ito
ang kasagutan sa bawat pasanin na inilagay ng Dios sa iyong puso.  Kung wala kang pakikiisa sa Kanya,
wala kang kaginhawahan.  Kung namumuhay ka ng malayo sa iyong muling nabuhay na  Tagapagligtas,
ang tawag ay “Magsisi o mapahamak.”  Ang muling nabuhay na Tagapagligtas, sa pamamagitan ng
Kanyang buhay na Salita, sa Kanyang Espiritu, ay ipinakikilala ang Kanyang sarili sa atin upang magkaroon
tayo ng pakikiisa sa Panginoon ng buhay.

Gustung-gusto ko sanang naroroon nang gabing ang Panginoong Jesus ay magpakita sa Kanyang iglesia
sa silid sa itaas.  Ang silid na iyon ay umuugong sa mga usapan tungkol kay Jesus.  Ang damdamin ay
mataas – mula sa takot at kalituhan tungo sa kagilalasan at kaligayahan.  Silang lahat ay nag-uusap
tungkol kay Jesus at sa mga pangyayari ang araw na iyon, ang Araw ng Muling Pagkabuhay, kaya’t nang
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ang dalawang manlalakbay ay bumalik mula sa Emaus at kumatok sa pintuan na handang sabihin sa kanila
ang kamangha-manghang pagpapakita ni Jesus sa kanila at sa kung ano ang sinabi Niya sa kanila, ang
dalawang manlalakbay na iyon ay hindi makasingit ng salita.  Dahil sila’y binate ng mga salitang, “Talagang
bumangon ang Panginoon, at nagpakita kay Simon!”

Mailalarawan mo sa iyong isip ang silid na iyon.  Masasabi ng isa, “Ang lindol na iyon nang umaga ay hindi
nagkataon lamang!” At ang iba ay magsasabi, “Ano nga ang sinabi ng senturion doon 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 na ang mga telang pambalot sa bangkay ay hindi nagalaw subalit ang panyo ay kusang naitupi?”
Sa mga babae ay kanilang itatanong, “Ngayon sabihin n’yo ulit sa amin.  Ano ang sinabi sa inyo ng anghel?
Sinabi ninyong tunay na nahawakan ninyo ang Panginoon sa Kanyang paa?”  At pagkatapos ay sasabihin
nila kay Maria Magdalena, “Sinabi mo na sinabi Niyang aakyat Siya sa Kanyang Ama at sa ating Ama?”
Manlalakbay sa Emaus, “Sinasabi ninyo sa amin na tunay na pinutol Niya ang tinapay at sa pagpuputol ng
tinapay ay bigla Siyang nawala sa inyong presensya?”  Ang nagbibigkis sa lahat nang nasa silid na iyon,
ay ang pag-ibig kay Jesus na itinanim ng Dios sa kanilang puso, at ang tumutupok na pagnanasa na
maunawaan kung ano ang ibig sabihin na Siya, ang kanilang Tagapagligtas, ang Mesias, ang Cristo, ay
muling nabuhay mula sa mga patay.

Dapat natin itong tandaan.  Dapat lamang nating tandaan na ang Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng
kapangyarihan ng Kanyang Salita at Espiritu, ay dumating sa nagkakatipong iglesia na humuhugong, iyon
ay, aktibo, sa pag-ibig sa Kanya.  Hayaan ninyong basahin ko sa inyo ang paliwanag ng dakilang
Repormador na si John Calvin patungkol sa Lucas 24.  Sinabi niya ang mga simpleng salitang ito, “Ang
Panginoon ay hindi naparito sa mga walang-bahala.  Hindi Siya nagpakita sa mga espiritwal na sako ng
buhangin.  Kundi naparito Siya para sa mga namamangha sa Kanya.”

At sa lahat nilang salita at lahat ng kanilang pamamangha sa Araw na iyon ng Muling Pagkabuhay, at lahat
ng kanilang kalituhan at mga katanungan, napakaliwanag na mayroong namumuong palagay, isang natural
na tugon, sa muling pagkabuhay.  Wala rin marahil tayong pagkakaiba.  Kanilang tinatapos na ang
Panginoon ay muling nabuhay sa katwirang Siya’y bumalik, bumalik sa buhay na ito.  Tulad ng kay Lazaro,
na kanilang nakita na muling binuhay apat na araw mula sa mga patay.  Hindi nila ito mapagsama-samang
lahat.  Bakit Siya nawala?  Bakit hindi na lamang Siya nanatiling kasama natin?  Nananaginip ba tayo nang
makita natin Siya?  Nabuhay nga ba Siyang muli?  Kung gayon bakit ang ganitong pagdating at ang
ganitong pag-alis?  At doon, nang sila ay aktibo at humuhugong sa usapan tungkol kay Jesus na ating
nabasa, “nagpakita si Jesus.”  “Samantalang kanilang pinag-uusapan ang mga bagay na ito,” Lucas 24:36,
“si Jesus ay tumayo sa gitna nila at sinabi sa kanila, Sumainyo ang kapayapaan.”  Nagpakita Siya.

Iyon ay isang bagay na hindi mo at hindi ko ginagawa.  Hinayaan Niyang malaman ang Kanyang
presensya.  Siya ay biglang naroon.  Sasabihin mo, “Paano Siyang nakapasok sa silid na iyon, iyo’y
nakakandado?“  Mga bata, si Jesus ba marahil ay pumuslit ng hindi napapansin nang ang dalawang
manlalakbay sa Emaus ay bumalik sa silid na iyon?  Hindi! Iyan ay kawalang-pananampalataya.  Ito ang
muling pagkabuhay.  Ang Kanyang katawan, ang makalupa Niyang katawan, ay ibinangon sa makalangit,
walang-kamatayang buhay.  Huwag mong isipin ang tungkol sa physics.  Huwag mong isipin ang tungkol
sa bagay.

Isipin mo ang kamanghaan ng tagumpay ni Jesu Cristo.  Ang mga alagad ay Nanina na Siya ay multo.
“Subalit sila’y kinilabutan at natakot” (t. 37).  Sila ay nabigla at nagulat at inakala na sila ay nakakita ng
espiritu, isang humiwalay sa katawang espiritu.  At ang Panginoon, mababasa natin, ay pinagalitan sila.
Sinabi Niya sa talatang 38, “Bakit kayo’y natatakot at bakit may pag-aalinlangan sa inyong puso? Tingnan
ninyo ang aking mga kamay at mga paa, sapagkat ako nga ito.  Hipuin ninyo ako, at tingnan, sapagkat
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ang isang espiritu’y walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin.”  Ipinakita Niya
ang Kanyang mga kamay at mga paa.  Iyon ay si Jesus! Kaya nga’t mababasa natin sa talatang 41,
“Samantalang nasa kanilang kagalakan ay hindi pa sila naniniwala,” iyon ay, hindi pa rin sila naniniwala
– hindi dahil sa pamumuna, kundi dahil sa kagalakan, sila ay nahihilo pa sa kagalakan, sa kasiyahan.  Iyon
ay si Jesus! Pero paano?

At humingi Siya sa kanila ng pagkain (t. 41), “Mayroon ba kayo ritong anumang makakain? At kanilang
binigyan siya ng isang pirasong inihaw na isda.  Kanyang kinuha iyon at kumain sa harapan nila.”  At silang
lahat ay nakatayo at minamasdan Siya habang nginunguya ang isda at sinisipsip ang pulot at idinudura
ang desera (wax).

May mga tanong?  Si Jesus ay nabuhay, nabuhay sa kawalang-kamatayan ng katawan, nabuhay sa
makalangit, di-masisirang buhay ng pisikal na katawan.  Siya ay nabuhay! Ang katawan Niya ngayon ay
natamo ang buhay na walang hanggan.  Hindi na siya sakop ng kamatayan.  Wala nang kamatayan sa
Kanyang katawan. Siya ay nabago na.  Siya ay nakatayo sa harap ng Dios na ganap sa katawan.  Kanyang
natamo na ang walang hanggang buhay sa Kanyang katawan.  Nasira na Niya ang pintuan ng kamatayan.
 Nawasak na Niya ang kapangyarihan ng kasalanan.  Hindi Niya dinaya ang kamatayan.  Hindi Siya
nakaalis dun kahit paano.  Nalupig na Niya ang kamatayan.  Nawasak na Niya ang kasalanan at
kamatayan.  Nagawa na Niya ang lahat nang dapat Niyang gawin upang madala Niya tayong mga
makasalanan, parehong katawan at kaluluwa, sa pinaka puso ng Dios.

Nauunawaan mo ba ng katunayan ng pananampalataya?  “At ang nabubuhay, Ako’y namatay, at tingnan
mo, ako’y nabubuhay magpakailanpaman,” sinasabi Niya sa Apocalipsis 1.  “Ako ang muling pagkabuhay
at ang buhay” (Juan 11).  Siya ay nabuhay.  At sinumang nabuhay na kasama Niya ay mabubuhay
magpakailan man.  Sa isang salita, ito ay tagumpay (1 Cor. 15).  “Subalit salamat sa Diyos, na nagbibigay
sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu Cristo.”  Kay Jesu Cristo, itong
nabuhay na Tagapagligtas, lahat nang kabilang sa Kanya ngayon ay mayroong tagumpay, ganap na
tagumpay, sa kasalanan at kamatayan.

Kaya nga sa Kanyang mga unang salita sa natipong iglesia, at laging pansinin ang mga unang salita ng
Jesus, ay lubhang mahalaga:  “Kapayapaan ang sumainyo – sa Aking iglesia.” 

Iyan ang pagpapala ngayong Linggo ng Muling Pagkabuhay.  Kapayapaan.  Kapayapaan sa Dios.
Kapayapaan sa aking kaluluwa.  Kapayapaan sa buhay na ito – maluwalhati, maluwalhating kapayapaan.
Ang ebanghelyo ng kapayapaan.

Napansin n’yo ba ang unang bagay na sasabihin ng tagapaglingkod ng ebanghelyo sa nagkakatipong
iglesia sa araw ng Linggo?  Napansin n’yo ba iyon?  Itinataas niya ang kanyang mga kamay at sinasabing,
“Biyaya, kahabagan, at kapayapaan sa inyo mula sa Dios.”

Kukunin ba natin ang salitang iyon na “kapayapaan,” at sasabihing, “Ito’y hindi higit sa karaniwang pagbati
ng mga Judio:  “Shalom, magandang umaga”?  O, hindi.  Nang sabihin ni Jesus na “Kapayapaan,” ito ay
Linggo ng Muling Pagkabuhay.  Ito ay si Jesus, ang Panginoon, na naparoon sa Kanyang iglesia.
Kapayapaan, makasalanan!

“Kaya’t yamang tayo’y inaring-ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan
sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu Cristo” (Roma 5:1).  Sinasabi sa iyo ng nabuhay na
Tagapagligtas – nabibigatang makasalanan, anak ng Dios na puno ng kahihiyan, na hindi makatingin sa
langit, napipighati dahil sa iyong kasalanan, na nagtanong ng katanungan ngayon, “Paanong may pakialam
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ang Dios sa akin?” – binabati ka Niya ngayong araw, ang araw ng Kanyang muling pagkabuhay, ng
salitang, “Kapayapaan ang sumaiyo.”

Ang nabuhay na Tagapagligtas ay nangungusap sa iyo na sinubok at ipinaghagisan sa alon ng pagsubok
at kabalisahan na ipinadala sa iyong buhay ng makalangit na Ama.  Itinatanong mo ngayon ang
katanungang:  “Pero paano itong gagawa para sa aking kabutihan?”  Ikaw ay nababalisa at nababagabag.
Ikaw ay nag-aalala tungkol sa iyong mga anak at mga apo.  Ipinalagay mo na ang lahat nang ito ay laban
sa iyo.  Sabi mo, “Ngunit kung ipinadala ito ng Panginoon sa akin, hindi ko ito makakayanan.  Panginoon,
pakiusap huwag mong gawin iyan.  Ayokong mangyari iyang kalooban ng Dios.”  Ang nabuhay na
Tagapagligtas ay nakatayo sa harap mo ngayon at sinasabi, “Kapayapaan.”  Kapayapaan, na ibig sabihin
ang ating ugnayan sa Dios, ang buhay at tanging Dios, ay tiyak.  Ibig Niyang sabihin na ang kabanalan
at kahabagan ng Dios, ang Kanyang katarungan at pag-ibig, ay nagtagpo sa krus ni Jesu Cristo.  Ibig
Niyang sabihin, “Dahil Ako’y namatay at ngayon ay nabuhay, hindi mo na kailanman kailangang matakot
na makita ng mukhaan ang Dios.  Kundi sa mata ng Dios ay biyaya.”

Ang kapayapaang ito ay kapayapaang Sabbath o Linggong kapayapaan.  Ito ay kapayapaan na tanging
ipinamamahagi sa Sabbath, sa Linggo, ang araw ng Siya ay bumangon, ang araw na Siya ay pumaroon
sa nagkakatipong iglesia, ang araw kung saan ay sinasabi Niya, “Natapos na ang gawain! Nagawa Ko nang
lahat.”

Ang Linggo ay araw na isinasara mo ang iyong tindahan, ipinaparada mo ang iyong trak, itinatabi mo ang
iyong mga aklat na pang-negosyo, itinitigil mo ang paglilibang na kumakayas ng iyong oras at ikaw ay
dumarating at nakikipagtipon sa mga hinirang ng Dios at naririnig mong sinasabi ni Jesus, “Kapayapaan
ang sumaiyo.”

Si Jesu Cristo ay hindi lumiban isa mang Araw ng Sabbath, isang Linggo, sa loob ng 2,000 na taon.
Tuwing Araw ng Sabbath hinahanap Niya yaong mga nagmamahal sa Kanya, na nagkakatipon sa Kanyang
pangalan.  At pumapasok Siya sa kanilang kalagitnaan, dahil lagi Siyang naroon.  At sinasabi Niya,
“Kapayapaan ang sumaiyo.”

Nabuhay na Jesus.  Panginoon at mananagumpay, na natamo ang ganap na kaligtasan, sa Araw ng
Sabbath ay nagbubuhos ng pagpapala sa kaluluwa at dinadala lahat ang pakinabang ng Kanyang
kamatayan at muling pagkabuhay malinis at wagas sa puso ng Kanyang mga anak.

Si Tomas, isa sa labing isa, ay wala noong unang Sabbath ng Muling Pagkabuhay.  At si Tomas ay ginugol
ang buong isang lingo na walang kapayapaan.  At hinila niya ang kanyang sarili sa buong sanlinggo.
Subalit ang mga alagad na nagtipun-tipon sa Araw ng Panginoon at nagpakita ang Panginoon sa kanila
ay may kapayapaan.  Masasabi nila kay Tomas, “Nakita namin ang Panginoon.  Ang lahat ay mabuti.
Tagumpay.  Tumingala ka! Lahat ay kaligtasan.”

Ito ang dahilan kung bakit tayo pumupunta sa iglesia, dalawang beses pag Linggo.  Ito ang dahilan kung
bakit tayo nagkakatipon sa Salita.  Dahil sa pamamagitan ng Salita ang nabuhay na Jesus ay nagbibigay
ng kapayapaan.  Tayo ay binibigyan ng pakikipagkaisa kay Jesus sa ganap na kapayapaan ngayon sa
gayon ding paraan na tinanggap ng mga alagad nang unang Araw ng Muling Pagkabuhay.  Tinatanggap
natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kasulatan.  Mababasa natin sa mga talatang 44-46 ng
Lucas 24, “Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, noong ako’y
kasama pa ninyo, na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa
kautusan ni Moises, sa mga propeta, at sa mga awit.  At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang
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maunawaan nila ang mga kasulatan.  Sinabi niya sa kanila, Ganyan ang nasusulat, na kailangang magdusa
ang Cristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw.”  

Hindi sa tunay Siyang mahihipo ng mga alagad nang gabing iyon.  Hindi sa iyon ang naghatid ng
tagumpay sa muling pagkabuhay ng kanilang mga kaluluwa.  Hindi sa mapagmamasdan nila Siya na
kumakain at ngumunguya  at lumulunok na naging sanhi ng pagpasok ng liwanag sa kanilang mga puso.
Si Jesus – ngayon ay pakinggan n’yo itong mabuti – magagawa ni Jesus at si Jesus ay lalakad muli sa
sanlibutan.  Makikita ninyo Siya.  Makikita mo Siya na gumagawa ng mga kamangha-manghang bagay.
Subalit ang katunayan lamang ng pisikal na paningin at ang katunayan lamang na Siya ay magpapakita
sa sanlibutan ay hindi makapagbibigay ng kapayapaan sa sinuman.  Sa kasalungat.  Ito ay maghahatid,
hiwalay sa biyaya ng Dios, ng takot – labis-labis na takot.  Hindi lamang ang Kanyang pisikal na presensya
ang kapangyarihan upang mapaniwala tayo.  Hindi ang aking pangangaral.  Hindi ito anuman tungkol sa
tao.  Ito ay ganito.  Ang buhay na Jesus ay dapat buksan ang iyong puso.  Ang nabuhay na Panginoon
ng buhay ay dapat maibahagi sa iyong puso ang ebanghelyo.  Siya na minsan nang hinawi ang mga pader
ng Dagat na Pula ay dapat ding buksan ang iyong puso at ibuhos doon ang Banal na Kasulatan.  Dapat
ka Niyang iligtas.  Dapat ka Niyang pagalingin.  Dapat ka Niyang turuan.  At dapat ka Niyang aliwin ng
Banal na Kasulatan – lahat ng mga bagay na nasusulat sa Kasulatan patungkol sa Kanya.

At si Jesus, ang nabuhay na Jesus, ngayon sa pamamagitan ng Banal na Kasulatan at sa pamamagitan
ng pangangaral ng ebanghelyo, ay nagpapakita sa Kanyang mga anak.  Nakikita ko Siya.  Ikaw ba?
Panginoon! Mapagtagumpay.  Walang hanggang Anak.  Namumuno.  Mangagalak kayong lahat sa
kapangyarihan ng pangalan ni Jesus.  Magpatirapa at sambahin Siya!

At naririnig ko Siya.  Ikaw ba?  Nangungusap Siya ng kapayapaan.  “Anak na lalaki, ang iyong mga
kasalanan ay pinatawad.  Anak na babae, ang bagong buhay ay ibinigay.  Pagod na anak ng Dios, ang
pag-asa ng kaluwalhatian ay sa iyo.”  Ang nabuhay na Jesus ay nagpakita sa Kanyang nagkakatipong
iglesia sa pamamagitan ng Kanyang Salita at sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu.  Nakikita natin Siya.
Naririnig natin Siya.  At sinasabi Niya, “Dahil Ako’y buhay, kayo rin naman ay mabubuhay.”

_________________________________

Manalangin tayo.

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


