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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Hebreo 6:20 

“Ang Ating Mga Kaluluwa Ay Ipinondo Sa Kalangitan”

ni Rev. Carl Haak

Apatnapung araw matapos itinakwil ni Jesus ang kamatayan at nagbangon mula sa libingan, Siya ay
itinaas mula sa mundo patungo sa langit.  Tinatawag natin itong Pag-akyat ni Jesus.  Sa Kanyang
maluwalhating katawan, si Jesu Cristo ngayon ay nasa kalangitan na.

Ano ang kahulugan ng pag-akyat ni Jesus sa langit?

Ang Kasulatan ay napupuno ng mahahalagang bagay.  Colosas 3:1, 2, “Hanapin ninyo ang mga bagay
na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios.  Ilagak ninyo ang inyong
pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa.”  O ang 1
Pedro 3:22,  “Na nasa kanan ng Dios, pagkaakyat niya sa langit; na ipinasakop sa kaniya ang mga
anghel at ang mga kapamahalaan ang mga kapangyarihan.”  Ito’y dahil Siya ay umakyat sa langit, si
Jesus na ating Hari, na siyang naghahari sa sanlibutan.

Subalit ang pinakatampok na pagpapala ng pag-akyat ay ang katiyakan ng kaligtasan ng mga
mananampalataya, ang tiyak na pag-asa na matatagpuan kay Jesu Cristo.  Ang pagpasok ni Jesus sa
langit ay nangangahulugang ang lahat, sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, ay para sa Kanya ay may
kasiguruhan sa Kanya at may katiyakan ng lubos na niluwalhati.  Lahat nang na kay Cristo ay nasa
langit.  Ang ating kaluluwa ay naka-pondo sa langit.  Naghagis si Jesu Cristo ng angkla sa kalangitan
nang Siya ay umakyat.  At dadalhin Niya tayo doon na kasama Niya.  At ngayon, habang tayo ay nasa
mga alon ng buhay na ito na may napakaraming mga bagay na humihila sa atin papalayo at
gumagawang laban sa ating pananampalataya, o habang tayo ay nagsisikap na mapagtagumpayan ang
unos sa buhay na ito na sisira sa ating pananampalataya, tayo, sa pamamagitan ng pag-akyat ni Jesu
Cristo ay naka-angkla sa langit.

Nariyan ang mga alon ng kalungkutan na humihila at na nawawalan ng pag-asa, at sobrang
kalungkutan, at kawalan, at pag-iisa, at pag-iwan ng mga kaibigan.  At tulad sa isang bangka, maaari
tayong matangay papalayo mula kay Cristo.  Mayroong malalakas na hangin ng masamang laman at
mga tukso at pagkamakasarili na tila malalaking alon na nagnanais na itapon sa mga batuhan ng
kasamaan.  Ano ang hahawak sa atin?

Si Jesu Cristo ay pumanaog sa kalangitan.  Ang angkla ng ating pananampalataya at pag-asa ay may
kasiguraduhan sa Kanya.  

Tinatawag ko ang inyong pansin ngayon sa isang napakagandang sitas patungkol sa pag-akyat ni Jesus.
Ito ay ang Mga Hebreo 6:19 at 20.  Dito ating mababasa:  “Na ating inaring tulad sa sinepete ng
kaluluwa, isang pag-asa na matibay at matatag at pumapasok sa nasa loob ng tabing; Na doo'y
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pumasok dahil sa atin si Jesus, na gaya ng pangunahin, na naging dakilang saserdote magpakailan man
ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec.”

Hinihimok tayo ng apostol sa sulat na ito na huwag nating iwala ang ating pag-asa kay Jesu Cristo.  Sa
talatang 18, sinabi niya na tayo dapat nating  “mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan.”  Sa
pagsusulat ni Pablo sa mga Hebreo para sa mga Cristianong Judyo na tinukso sa ilalim ng pag-uusig
na magbalik sa kanilang dating relihiyon ng Judaismo.  Sa halip na gawin ito, kanyang sinabi, sa Hebreo
6:1,  “Tayo'y mangagpatuloy sa kasakdalan [tungo sa kaganapan].”  Sinabi niya patungkol sa kanila
na mga napariwara (6:8), na sila ay mga tinik at dawag at ang kanilang kahihinatnan ay ang sunugin.
Sinabi niya sa talatang 9,  “Nguni't, mga minamahal, naniniwala kaming lubos sa magagaling na bagay
tungkol sa inyo.”  At pagkatapos sa talatang 11 sinabi niya na ating hangarin na kayo ay,  “Magpakita
ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pagasa hanggang sa katapusan.”  Ang apostol ay nagnanais na
himukin tayo na huwag maging tamad at maakit ng sanlibutang ito.  Sinabi niya sa atin sa talatang 12,
sundin sila,  “sa mga nasa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga
pangako.”  Sinasabi niya sa atin sa kabanatang ito na binigyan tayo ng Dios ng mga pangako kay
Cristo.  Siya ay nanumpa, at Siya ay nanumpa sa Kanyang sarili, ang pinamahalagang katotohanan sa
kalawakan.  kaya sinasabi ng apostol,  “Sa dalawang bagay na di mababago, na diya'y di maaaring ang
Dios ay magbulaan, ay mangagkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan, tayong nangagsitakas na
sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan.”

At pagkatapos sinabi ng apostol  “Ang pag-asang ito ay tiyak.  Ito ay tulad ng ankla ng kaluluwa – dahil
si Jesus na ating Dakilang Saserdote ay pumasok sa kalangitan para sa atin.”  Nang si Jesus ay umakyat
sa kalangitan apatnapung araw matapos ang pagkabuhay na muli, Kanyang itinapos ang angkla ng
ating kaligtasan sa kalangitan.  Ang ating pag-asa ay ligtas.  Mayroon tayo kaluluwa na naka-angkla
sa langit.

Binibigyan tayo dito ng Espiritu Santo ng paglalarawan ng pananalita, isang larawan, na kitang-kita.
Kapag ating iniisip ang pag-akyat ni Jesu Cristo, sabi ng apostol, dapat nating isaisip ang isang angkla
na tiyak, at nananatili.  Dapat nating isipin ang mabigat na mga kawit at mga pabigat, tulad ng ankla
na itinaas sa isang aircarft-carrier Abraham Lincoln.  Tanging ang ankla lang na ito ang hindi itinapon
sa kalaliman ng tubig upang hawakan ang isang barko.  Ito ay nakatali sa langit upang hawakan nito
ang ating mga kaluluwa.  Ang angkla na ito, ayon sa apostol, ay nakatali sa tabing.  Samakatuwid, tayo
ay may isang pag-asa na nasa atin, ito ang angkla ng ating kaluluwa, na parehong tiyak at nananatili.
Ang ating pag-asa ay ang panghinaharap na kaluwalhatian, ang kumpletong mga pagpapala ni Jesu
Cristo, ang mana at ang mga pangako ng walang hanggang buhay at kaligtasan kapag atin na Siyang
nakasama.  Ito ang ating pag-asa.  Sinasabi niya, ang pag-asang ito ay isang angkla ng ating kaluluwa.
Iniingatan nito ang ating kaluluwa na maanod patungo sa kawalan ng pananampalataya o kasamaan.
Ang ating pag-asa ng kalangitan ay naka-angkla sa atin sa kasalukuyang sanlibutan.

At sinasabi niya na ang angklang ito ay tiyak at nananatili, dahil ito ay nakapasok sa tabing.  Ang
kaisipan, tulad ng nasabi ko, ay hindi isang kadena, ang isang ankla sa dulo ng isang kadena, na
bumababa sa ilalim ng daungan o lawa, patungo sa putikan.  Kundi ang kaisipan ay isang  sumusuong
na kawit na inihagis.  Ang kawit (angkla) na ito ay napunta ng higit pa sa tabing at kumapit sa mismong
taning nito.  Hindi ito isang angkla na ibinaba sa batuhan ng dagat o sa buhanginan ng dagat.  Kundi
ito ay isang angkla na na inihagis sa langit, sa pinaka-trono ng Dios.

Ang Espiritu Santo na tinutukoy sa tabernakulo ng Lumang Tipan sa panahon ni Moises, na may tabing
ito na pinaghihiwalayan ng Banal na Dako mula sa Pinaka Banal na Dako.  Ang Pinaka Banal na Dakong
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ito, at sa loob nito ang arko ng tipan, ay ang simbolo ng presensya ng Dios.  Iyong maaalala na ang
tabing sa templo ng Lumang Tipan ay nahati sa gitna nang mamatay si Jesu Cristo sa krus, dito
inilalarawan na ang ating pagpasok sa langit ay nasiguro sa pamamagitan ng Kanyang dugo na nabuhos
sa krus.

Ngayon, sinasabi ng apostol sa pag-akyat ni Jesu Cristo, na ang angkla ay naihagis sa likod ng tabing
at ito ay nakasabit sa arko ng tipan ng Dios.  Ito ay nakakalawit sa mismong trono ng Dios.  Ito ay tiyak
at nananatili.  Nang si Cristo ay umakyat sa langit Siya ang naging angkla ng ating kaluluwa, upang
tayo ay may katiyakan at nananatili sa trono ng Dios.  Ang angklang ito ay hindi mapupunta kung saan
lang.  Ito ay tiyak at nananatili.

At ang lahat ng ito ay nakabase sa maluwalhating katotohanan ng pag-akyat ni Cristo sa kalangitan.
Sinasabi ng apostol,  “Na doo'y [ito ay sa langit sa likod ng tabing] pumasok dahil sa atin si Jesus, na
gaya ng pangunahin, na naging dakilang saserdote magpakailan man ayon sa pagkasaserdote ni
Melquisedec.”  Ang pag-akyat ni Jesus ay paghagis sa angkla ng ating kaluluwa sa kalangitan.  Tulad
sa barko na nakapondo (naka-angkla), ang ating mga kaluluwa ay nakapondo sa langit sa pamamagitan
ng Kanyang pag-akyat.  Siya ang pangunahin,  “Na doo'y pumasok dahil sa atin si Jesus, na gaya ng
pangunahin,”  na Siyang nagtungo sa ating harapan, na Siyang nagpakita para sa atin sa langit.  Siya
ang naging pangunahin para sa atin.  Kinakatawan Niya ang bayan ng Dios.  Kinakatawan Niya ang
mga anak ng Dios.  Nauna na Siya sa atin ngayon sa kalangitan.  At ang Kanyang presensya sa langit
at tulad sa angkla ng ating mga kaluluwa. 

Ito ang punto.  Dahil sa Kanyang walang katapusang mahalagang dugo, binuksan ni Jesu Cristo para
sa atin ang kalangitan, at ngayon sa Kanyang pag-akyat bilang Panginoong Jesus, umalis Siya para sa
atin.  Ang Kanyang presensya sa langit sa trono ng Dios ay isang angkla para sa atin upang ating
masabi na ating pag-asa ng pagpunta sa langit ay tiyak at nananatili.  Ang makipag-isa kay Cristo na
siyang nasa langit, ay pagpondo ng ating kaluluwa.  Ang ating pag-asa at tiyak at nananatili.

Kailangang-kailangan natin ang angkla na ito ng kaluluwa.

Isang barko sa daungan na nangangailangang nakapondo upang hindi ito mahila ng alon.  At ang
bangka na naka-daong sa batuhan ng burol, ay nangangailangan ng angkla upang hindi ito maitulak
ng mga alon at hindi mahampas sa batuhan upang masira.

At pagkatapos mayroong mga alon.  Ang malakas na hangin ng mga tukso ay umiihip.  Dumarating ang
mga ito sa atin.  O ang mga biglaan ito, ng makasalanang laman ay magpakita sa ating isipan tulad sa
isang unos na humahagis sa atin sa mga batuhan ng kasalanan at pagkawasak.  Kailangan ko ng
angkla.  Ang ang aking kaluluwa ay matatangay sa kawalan ng pag-asa o madudurog sa batuhan.

Ngayon ako ay mayroong angkla kay Jesu Cristo.  Umakyat si Cristo.  Tayo ay sa Kanya sa
pamamagitan ng biyaya ng Dios.  Siya ay umakyat at nasa kalangitan.  Hindi Siya pupunta kung saan
lang.  Nakakapit ang angklang ito.  Ito ay tiyak at nananatili.  Dahil sa katiyakan, ang ating pag-asa sa
buhay na walang hanggan ay tiyak at nananatili.  Dahil umakyat si Jesus doon para sa atin.

Subalit ngayon ay may katanungan.  At ang tanong na ito ay mahalaga sa akin.  Narito ang tanong:
Ang angkla ba ng aking kaluluwa na mahigpit na nakakapit sa aking kaluluwa ay gayon din sa trono
ng Dios?  Ang tanong ba na ito ay patungkol sa iyo?  Ang paglalarawan ba ng salita sa sitas ay ganito:
na ang dulo ng kadena (na nakakapit sa angkla) sa pamamagitan ng kabutihan ng gawa ni Cristo sa
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pag-akyat ay matatag at nananatili, nakapalupot sa arko ng tipan sa bato ng trono ng Dios;  subalit
ngayon ang kadena o ang tali na naka-kawit mula sa langit sa aking harapan at kailangan kong
sunggaban ito at kailangan kong humawak sa pamamagitan ng aking lakas?  Ang tanong ay ganito:
Ang katiyakan ba ay nasa kabilang dulo lang ng lubid, sa isang dulo ng kadena?  Si Cristo ay pumasok
sa kalangitan – Naroon Siya.  Subalit ang kabilang dulo, ito man ay nahihila dito – ito ba ay depende
na sa akin?  Kung tayo ay nasa bangka, sasabihin mo sa akin,  “Mayroon akong pinaka-magandang
angkla.  Tingnan mo ito.  Nakita mo ba ang mga ngipin nito.  Kakapitan nito ang lahat.  Pakiramdaman
mo ang timbang.  Pananatilihin nitong ligtas tayo.  Walang makakahila sa atin.  Ligtas tayo.”  Subalit
hindi ito nakakabit sa bangka!  Nakita ko ang kabilang dulo nito na nakalutang sa tubig.  Hindi ako
napalakas-loob nito.

Ang aking kaluluwa ay ligtas sa magkabilang dulo ng kadenang ito.  Kung si Cristo ay umakyat at
nagtungo sa langit at ang lahat ay ligtas doon, subalit iniwan Niya ang gawain sa akin upang humawak
sa kabilang dulo – kung ang kabilang dulo ay hindi nakakabit sa makapangyarihang biyaya ng Dios –
ibig sabihin hindi ako napalakas-loob nito kahit kaunti!

Ang larawan ba ng angkla dito ay nananatili sa trono ng Dios sa langit upang walang makakagawang
sirain ang angklang ito, kundi ang tali ay iniwang nakalutang sa hangin – ito ba ang punto ng sitas at
kaya masasabi mo na lang,  “Humawak ka at magkakaroon ka ng katiyakan”?  Nakasalalay ba sa aking
lakas, upang manatili akong hindi natatangay sa dagat o araruhin sa mga batuhan ng kasamaan?  Ang
sagot ay Hindi!  Ang angkla ng ating kaluluwa ay nangangahulugang hindi lamang ang angkla ay
di-nagagalaw sa langit sa pamamagitan ni Cristo, kundi dahil din sa kapangyarihan ni Jesu Cristo ito
ay matatag na nakakapit sa aking kaluluwa.  Ito ang kaginhawaan dito.

Ating mababasa,  “Na doo'y pumasok dahil sa atin si Jesus, na gaya ng pangunahin, na naging dakilang
saserdote magpakailan man ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec.”  Ang nauna sa atin ay si Jesus.
Siya ang tinutukoy ng mga anghel nang sabihin kay Jose na Kanyang ililigtas ang Kanyang bayan sa
kanilang mga kasalanan.  Siya ang Tagapagligtas na nakakapit sa atin sa pamamagitan ng walang
katapusang biyaya at pag-ibig ng Dios, sa pamamagitan ng matatag na kapit ng walang pag-ibig ng
Dios.  Tayo ay pinagkaisa sa Kanya sa pamamagitan ng biyaya lamang.  At walang malakas kaysa sa
pag-ibig ng Dios na hinahawakan ni Cristo sa atin at tayo kay Cristo.  Ang kadena ng angkla ay hindi
mapupunit, dahil ito ay nakakabit sa kahanga-hangang gawa ng Dios – sa pamamagitan Niya na siyang
Dakilang Pari, ating mababasa, na ito pagkatapos ng pagiging Saserdote ni Melquisadec.  At ito ay
tumutukoy kay Jesu Cristo, hindi lamang sa Kanyang kamatayan, kundi sa Kanyang makapangyarihang
lakas tulad sa isang hari (Melquisadec na hari).

Oo, sinabi ng apostol, manghawakan sa pahayag ng iyong pananampalataya.  Magpakita ka ng
kasipagan.  Ang iyong kasipagan ay hindi nagdudugtong sa iyo kay Cristo, kundi ito ay ang bunga ng
pagkakakapit mo kay Cristo.  Kung kaya ka nakakapit, ito ay dahil hinahawakan ka ng Dios.

Namatay si Jesu Cristo, hindi upang tiyakin lamang ang isang dulo ng tali, kundi parehong
magkabilaang dulo nito – ang gawing ligtas ang iyong puso sa Kanya at ang iligtas tayo sa langit.

Makinig ka sa Hebreo 12:20, 21:  “Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga
patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa
makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus, ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawa't mabuting
gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa
pamamagitan ni Jesucristo; na mapasa kaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. Amen.”  Ang
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ating pagkatao na nakatali kay Cristo ay binili ni Cristo.  Ito ay gawa Niya sa atin.  Kung ating iisipin
ito sa ating sariling pagpapasya, na nagkasala, na tayo ang nakakapit sa lubid, at tayo ang tanging
nag-iisa na makakagawa nito, maliban dito, hindi ito magagawa, ang pahayag na ito ay kawalan ng
malay.  Ibig sabihin hindi natin nalalaman ang kasalanan.  Hindi natin nalalaman ang kapangyarihan
ng sanlibutan.  Hindi, sasabihin natin sa Kanya:  Kay Jesus ang kaluwalhatian.

Kapag ako ay nasa langit na, hindi ko sasabihin sa Dios,  “Dahil ito sa aking malalakas na bisig at ng
lakas ng aking mga kamay kaya nagawa kong manghawakan sa kaligtasan.  Hindi ito magawa ng ibang
tao, pero ako, nagawa ko!”  Hindi, dahil ang pag-akyat ni Jesu Cristo ay nagpapahayag na ang ating
pag-asa ay matatag sa magkabilaang dulo dahil ito ang gawa ni Cristo sa magkabilang dulo nito.  Ito
ang gawa ni Cristo upang magtamo para sa atin ng lugar sa kalangitan.  At ito ang gawa ni Cristo
upang nitingin ang ating mga kaluluwa sa Kanya, upang habang Siya ay nasa langit, tayo sa
pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang biyaya, ay dadalhin din sa kalangitan.  Hindi tayo
iniwanan upang umasa sa mahihina nating mga kamay.  Subalit si Cristo ang ating angkla.  Kanyang
ipinondo ang isang bahagi sa langit at ipinondo ang isa sa Kanyang sarili sa pamamagitan ng Kanyang
biyaya.

Ito ang sinasabi sa atin ng pag-akyat ni Jesu Cristo.  Ipinapahayag nito sa atin ang evangelio ng
kahanga-hangang kaginhawahan!  Ipinapahayag nito na ang ating kaligtasan naka-depende kay Jesus.
At sinasabi nito sa atin na Kanyang ginawa ang lahat para sa atin, upang tayo, sa pamamagitan ng
pananampalataya ay makapagpahinga sa Kanya.  Maraming puwersa na tila magtatangay sa atin
papalayo mula sa Kanya at magdudulot sa atin na isuko ang ating pag-asa.  Mayroong mga
kalukungkutan at mga pagsubok at mga karamdaman at mga kasalanan, at sa lahat ng panahon na
natutukso tayo na ialis ang ating paningin sa Kanya.  Subalit ang kaligtasan, sa pamamagitan ng biyaya
ng Dios ay ligtas kay Cristo!

Ang ating katiyakan hindi maghahatid sa atin sa makasalanang kapabayaan, sa makasalanang
katamlayan, sa kawalang pagpaparangal sa Dios.  Subalit ang kasiguruhang ito ay nagdudulot sa atin
na manghawakan kay Cristo.

Itatanong mo,  “Kung totoo nga na ang angkla ay naninirahan sa Kabanal-banalan sa pinaka-puso ng
Dios, at ang kabilang dulo ay nasa akin sa makapangyarihang gawa ng Dios, kung gayon, bakit sinabi
ng Dios (tulad ng ginawa Niya sa talatang 18 ng Hebreo 6) na tayo ay manghawakan sa pag-asa na
inilagay sa harapan natin?  Bakit Niya sinabing tayo ay manghawakan?”  Narito ang sagot:  Ang
Cristong umakyat ay hindi binayaran para sa atin ang kalayaan mula sa panghahawakan, kundi ang
lakas na manghawakan dito.  Hindi Niya sinabi,  “Huwag mangkawakan.”  Kundi sinabi Niya,  “Ginawa
kong makakaya mo, sa pamamagitan ng Aking biyaya, na manghawakan ng mahigpit.”

Ang pag-akyat ni Jesu Cristo hindi pinawalang-bisa ang ating pangangailangan na maging masipag at
manghawakan ng mahigpit sa ating pananampalataya.  Kundi ang pag-akyat ni Jesu Cristo ay ang
kalakasan ng ating pagnanais sa pamamagitan ng Kanyang banal na biyaya upang manghawakan ng
mahigpit.  Ang pag-akyat ni Jesu Cristo ay hindi ipinagpaliban ang kautusan na manghawakan ng
mahigpit, kundi ito ang katuparan ng kautusang ito.  Ito ay hindi pagpapaliban ng pangangaral, kundi
ito ang tagumpay ng pangangaral.  Filipos 3:12:  “Hindi sa ako'y nagtamo na, o ako'y nalubos na: kundi
nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong ikinaaabot naman sa akin ni Cristo Jesus.”  Ninanasa
ko na manghawakan dito na pinanghawakan na ni Cristo para sa akin.  Nagpapatuloy ako na
manghawakan dito kung saan ito ay pinanghawakan na ni Cristo Jesus.  Ang kasiguruhan ko kay Cristo
ay naghahatid sa akin sa kasipagan.
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Manghawakan sa pag-asa na inihanda sa atin, ang pag-asa na angkla ng kaluluwa, wika ng apostol.
Ang manghawakan ay gawain ng puso.  Hindi ito isang bagay na ginawa ng iyong mga kamay kundi
ng iyong puso.  Hindi ito isang bagay na ginagawa ng iyong mga bisig o mga binti, kundi ng iyong
puso.  Puwede kang mabaldado at dalhin ka sa hospital.  Maaring ikaw ay nasa waiting room at
sasabihing,  “Wala na akong magagawa pa.”  Oo, manghawakan ka, sa biyaya ng Dios sa iyong puso,
ayon sa mga pangako ni Cristo.  Magmuni-muni ka kay Cristo.  Isipin mo Siya – ipinanganak, ipinako,
nagbangon mula sa mga patay, umakyat sa langit.  Siya ang nauna sa iyo.  Siya ang iyong Hari.  Siya
ang iyong Ulo.  Siya ang iyong Panginoon.  Siya ang iyong Asawang Lalaki.  Siya ang iyong Kaibigan.
Siya ang iyong Tagapagligtas!

Manghawakan ka.

Saan nakapondo ang kaluluwa mo?  Ano ang pinanghahawakan nito sa kalungkutan, sa mga pagsubok,
sa mga tukso?  Saan mo inihagis ang iyong angkla?  Sa pera?  Sa iyong sarili?  Sa kalayawan?  Mayroon
lamang nag-iisang angkla na hihila sa iyo.  Mayroon lamang nag-iisang pag-asa, at ito ay si Cristo.  Ang
angklang ito ay nanghahawakan at naghahatid sa iyo hanggang sa huli, sa pagpasok sa kaluwalhatian
at pagtataglay ng mga bagay na matatagpuan sa tabing – ang maluwalhating mga bagay ng Dios.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyong salita – isang maluwalhating salita ng aming katiyakan at
kaligtasan kay Jesu Cristo, na Siyang umakyat.  Ibigay Mo po sa amin ang biyaya na aming
panghahawakan ng pag-asang ito sa gitna ng mga pagsubok at mga kalungkutan sa buhay na ito.  Sa
pangalan ni Jesus, Amen.


