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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 Paroroon Upang Kayo'y Maipaghanda ng Kalalagyan”

ni Rev.  Carl Haak

Ang ating mensahe ngayon ay hinango mula sa magandang mga pananalita ng ating Panginoon sa Juan
14:1-3:  “Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya
naman kayo sa akin.  Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana
sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan.  At kung ako'y
pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa
aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon.”

Maraming mga anak ng Dios ang napapanatag ng mga salitang ito ng ating Panginoon!  Marami sa
kanilang mga puso ay pumapanatag kahit sa malalim na pagsubok at kalungkutan sa pamamagitan ng
pag-alaala ng mga pinagpalang salitang ito!  Maraming silid sa Ospital, maraming mga Funeraria, at
maraming mga sandali sa mananampalataya na may mabigat na kalungkutan, pagkawala, kirot, at
kalungkutan ang nakasumpong ng mga salitang ito ng Panginoon na may matinding kapanatagan, ng
tagumpay, at ng buhay na walang hanggan!

Nagsasalitang muli si Jesus sa kanila ngayon.  Nagsasabi Siya sa atin sa pamamagitan ng Kanyang
Salita sa oras na ito ng isang bagay na napakahalaga para sa ating buhay, na ating narinig ang
Kanyang mga salita at ating tinanggap ang mga ito na may pusong sumasampalataya.

Sa Juan 14 ang ating Panginoon ay nagsasalita sa atin habang ninanais na Niyang iwanan ang Kanyang
mga alagad sa paraang hindi nila Siya masusundan.  Sinasabi Niya sa kanila at sa atin na Siya ay aalis
mula sa atin sa pamamagitan ng krus at sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli mula sa kamatayan,
at pagkatapos ng apatnapung araw, Siya ay aakyat sa langit.  Siya ay maglalakbay sa daan na inihanda
ng Ama para sa Kanya upang maisakatuparan ang buo nating kaligtasan.  Sinasabi ng Salita ng Dios
sa atin sa Hebreo 6:20 na Siya ang nauna na para sa atin ay pumasok sa kalangitan; na Siya ayon sa
Isaias 63 ang tumuntong sa pigaan ng galit ng Dios na nag-iisa; na Kanyang tamuhin ang ating
kaligtasan at pagkatapos ay babalik sa Kanyang Ama na nasa langit sa maluwalhating pag-akyat.

Sinasabi ng Panginoon sa atin na ang lahat nang Kanyang nagawa sa mundo ay palaging para sa atin,
para sa hinirang, sila na ipinagkatiwala ng Ama sa Kanyang pangangalaga.  At Kanyang sinasabi sa atin
ngayon na sa pamamagitan ng gawang ito tayo din ay may karapatan sa biyaya ng buhay na walang
hanggan; na tayo din naman, ay may karapatan sa langit; na Siya ay nagtungo sa langit upang
ipaghanda tayo ng isang lugar para sa atin.

Mula sa bawat pananaw, ang Ebanghelyo na ating naririnig ngayon ay isang kahanga-hangang salita
ng kapanatagan at tagumpay para sa atin bilang mga anak ng Dios.  Nagpasimula si Jesus sa mga
salitang,  “Huwag magulumihanan ang inyong puso:  magsisampalataya kayo sa Dios,
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magsisampalataya naman kayo sa akin.”  Ang salitang “kagulumihanan” dito ay nangangahulugang
“Itapon ang takot, pagkabahala, o pagkalito.”  Huwag mong hayaan na matapon ang iyong puso
tungkol sa pagkakot at pagkalito.  Mahina ang ating mga puso.

Sa puntong ito ng mga alagad tayo ay napuno ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa.  Pakiramdam
nila’y kinalimutan na sila.  At ano naman ang tungkol sa atin?  Maaasahan mo ba ang mga kaguluhan
sa isang araw sa iyong puso – mga pag-aalala, mga pagkatakot, mga kabigatan sa kasalanan, nang
pagkabalisa, ng dalamhati?  Wala tayong panlaban sa ating mga sarili upang ingatan tayo sa lahat
nating mga puso.  Walang kulungan, walang caja de yero, at walang pagsara upang ingatan ang ating
mga puso sa kaguluhan.  

Subalit ngayon pakinggan mo si Jesus.  “Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya
kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin.”  Ang gamot para sa ating mga puso ay
pananampalataya sa buhay na Dios at sa Kanyang Anak na si Jesu Cristo, at upang makinig, makinig
sa Kanya.  Pagkatapos, upang suportahan ang tawag upang ilayo ang isang pusong naguguluahan,
sinasabi ng Panginoon sa atin na Siya ay aalis (sa pag-akyat sa langit), subalit Siya ay magtutungo para
sa isang mapagbiyayang layunin, isang mapagbiyayang layunin para sa atin.  “Aalis Ako upang
ipaghanda kayo ng isang lugar sa bahay ng Aking Ama ng mga mansyon.” 

Pag-isipan natin ito!  Isang napakagandang lugar.  Siya ay nagsasalita sa atin ng “Bahay ng Ama.”  Sa
bahay ng Aking Ama ay maraming mansyon:… aalis Ako upang ihanda ito para sa inyo.”
Napakaliwanag, na ang sinasabi ni Jesu Cristo tungkol sa langit, at sa pag-akyat Niya matapos ang
apatnapung araw mual sa Kanyang kamatayan Siya ay magpupunta sa Kanyang maluwalhating
katawan.  Siya ay babalik na sa Kanyang tahanan sa langit.  Kanyang tinuruan tayo na Siya ay
dumating pababa mula sa langit (Juan 3:13).  At matapos malubos ang gawa na ibinigay sa Kanya ng
Ama, Siya ay aakyat kung saan Siya naroon noon (Juan 6:62).  Ang langit ay bahay ng Ama.  Ang
langit, kung gayon, ay hindi malamig, maligamgam, walang laman na lugar.  Kay Jesus ito ay lugar
kung saan Siya ay nasisiyahan sa lubos na pag-ibig at kapayapaan at kagalakan at mainit na pakikisama
sa Kanyang Ama.  Siya ay nananabik na makabalik.

Ngayon, alam ko na ang wika ay mailalarawan.  Ito ay hiram mula sa kasalukuyang buhay:  bahay at
mga mansyon.  Subalit, nakikita mo, ang langit ay totoong lugar.  Ito ay higit na totoo kaysa sa
anomang bagay dito sa ibaba.  Sasabihin mo sa akin, “Nasaan ang langit?”  Hindi ko alam.  Hindi pa
nakikita ng mata at naririnig ng tainga at hindi pa pumapasok sa puso ng tao upang maunawaan ito.
Ito ay naitatas sa kaluwalhatian.  ito ay lubos na kakaiba mula sa panlupa.  Ito ay puno ng
kamangha-mangha at papuri.  Subalit hindi ito isang panaginip.  Siya ay may trono dito, at ang
Kanyang parangal ay makikita dito.  Ito ay bahay ng Ama.  Ito ay lugar ng kaluwalhatian ng Dios at
pag-ibig at ang kaawaan ay mararamdaman sa pamamagitan ni Jesu Cristo.  Ito ang nagpapa-langit
sa kalangitan.

Huwag kang magkamali nang pag-unawa.  Ang langit ay maluwalhati.  Ito ay hindi mawaring
kagandahan.  Sinasabi sa atin ng Biblia sa Apocalipsis na ito ay may mga kalye ng ginto at pintong
perlas at mga ilog ng buhay.  Ang langit at lahat ng tungkol dito ay lumalarawan sa kaluwalhatian ng
Dios.  Ito ay hindi mawaring kagandahan.  Subalit ang tunay na kagandahan ng langit ay hindi
nakabatay sa lugar mismo, kundi sa katotohanan na ang Dios kasi ay narito.  Ang Ama ay narito.  Ang
makalangit, makapangyarihang Ama ni Jesus ay narito.
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Hindi ba’t ito ay totoo rin sa buhay mo ngayon?  Alam mo yan, hindi ba?  Ang isang bahay ay pwedeng
maging magara.  Ito na marahil ang pangarap mong bahay – nakakamanghang disenyo, magandang
materyales sa gusali ang ginamit, sampung mga silid, limang paliguan.  Subalit kapag ang ama at ina
ay wala dito, ito ay isang lang lalagyan na walang laman.  Sa ibang banda naman, ikaw ay nasa
simpleng tahanan.  Subalit kapag ang ama at ina ay naririto, ang mga anak ay masaya.  At kung ang
ama at ina ay namumuhay na nagmamahalan sa harap nila,, sinasabi ng Biblia, mas mainam na narito,
mas mainam na nasa simpleng tahanan kung saan sagana ang pag-ibig ng Dios, kasya sa mayamang
naninirahan kung saan mayroong di-pagkakaunawaan.  Gayon din naman, ang langit at nagiging langit
dahil ang Dios ay narito.  Naroon ang Kanyang mainit na walang katapusang pag-ibig at kaawaan at
biyaya na nararanasan, na kayang higitan ang ating kalungkutan at kamatayan at mga pagluha.

Sinabi ni Jesus,  “Ako ay pupunta sa lugar na iyon.”  Ito ang nangyari sa Pag-akyat, matapos ang
apatnapung araw matapos Siyang umakyat mula sa kamatayan.  Tinawid ni Jesus ang dakilang Jordan
at pumasok sa makalangit na Canaan at kinuha ang Kanyang lugar sa kanan ng Dios sa trono ng
kalangitan.  At dito, nagiging langit din ang kalangitan.  Kung si Jesus ay wala rito, kung ang tanging
Anak ng Dios, ang napakong Tagapagligtas, ang nagbangon na Panginoon, ay wala dito – hindi ito
magiging ganito.  Hindi na ito magiging langit.  Subalit Siya ay naroon!  At tayo ay mauupo sa Kanyang
paanan.  Ang mismong Kordero ng Dios ang maghahatid sa atin sa bukal ng tubig ng buhay, na
sinasabi naman ng Apocalipsis.  Ito ang nagpapa-langit sa kalangitan.

Sinasabi Niya sa atin ngayon na sa bahay ng Kanyang Ama ay maraming mga mansyon.  Ito ay ang
langit, isang lugar na nababagay sa lahat ng mga anak ng Dios.  Ito ay isang lugar na napupuno at
hindi napuputol na kaluwalhatian para sa bawat isang anak ng Dios.  Tiniyak din ito ng Panginoon.
Kanyang sinasabi,  “kung di gayon (ito ang lugar ng maraming mansyon), ay sinabi ko sana sa inyo.”
Ikaw ay magtutungo sa ibang lugar.  Ikaw ay mapupunta sa langit bilang anak ng Dios.  Itatanong mo,
“Mayroon bang silid?”  Sinasabi ni Jesus, “Sinabi ko na sa inyo.  Maraming mga mansyon doon.”  Dito
ay maraming silid, isang lugar para sa lahat ng mga anak ng Dios – para sa kilalang mga anak (David
at Daniel at Pablo at Moses, Luther at Calvin at Augustine) – isang lugar para sa mga mababa,
mapagpakumbaba (para sa magnanakaw sa krus, para sa babae na nasa balon ni Jacob, at para sa
akin).  Ibig sabihin nito, ang bawat isa sa atin ay makakamalas ng kumikinang na lugar ng magarang
biyaya at pag-ibig ni Jesus.  “Sa bahay ng Aking Ama ay maraming mga mansyon.”

“Ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan.”  Ang ibig sabihin ng Panginoon na sa Kanyang
pag-akyat sa kalangitan ito magiging posible para sa atin at sa pagpunta rin natin naman.  Ito ang
mabuting balita.  Ang hiwalay mula kay Jesus at hiwalay sa Kanyang gawa ay wala kang magiging lugar
doon sa kalangitan.  Kung wala ang Kanyang kamatayan sa krus, wala kang magiging karapatang
makapasok.  At kung wala ang Kanyang pagkabuhay na muli at pag-akyat sa kalangitan at ng
pagbabalik ng Espiritu Santo sa iyong puso ay hindi ka magiging handa upang makapasok sa lugar na
ito.

Ito ang Kanyang gawa – ang buong gawa ni Jesus ay ito: na Siya ay ipinanganak sa ilalim ng ating
kasalanan; na Siya ay namatay sa krus para sa ating kasalanan; na Siya ay nagbangong muli sa
ikatlong araw na may bagong buhay bilang Ulo ng iglesia para sa lahat ng Kaniya; at ngayon Siya ay
umakyat sa langit.  Ating itatanong, “Panginoon, bakit?  Bakit ka bumaba para gawin ang lahat ng ito?”
Ang kasagutan:  Upang ipaghanda tayo ng isang kalalagyang lugar.  O sa mga pananalita ng Mga Awit
68, upang ang tao ay manahang kasama Mo, O Dios, magpakailanman.
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Ang iyo at aking kalalagyan ay hindi ang bahay ng Ama – hindi kung tayo ang tatanungin.  Wala tayong
karapatan sa bahay ng Ama.  Ang iyo at aking kalalagyan, kung tayo ang pag-uusapan, ay impierno.
Tayo ay nababagay sa lugar ng kaparusahan.  Tayo ay mga makasalanan.  Sa kalikasan tayo ay mga
rebelled at kaaway ng Dios.  Nababagay sa atin ang lawa ng apoy, walang hanggang pagsunog.  Subalit
isinugo ng Dios ang Kanyang Anak sa sanlibutan.  At sa pamamagitan ng Kanyang gawa, ang naligtas
na anak ng Dios ay may karapatan na sa walang hanggang kaluwalhatian.

Mayroon pa.  Ang naligtas na anak ng Dios ay ipinaghanda ng kalalagyang kaluwalhatian.  Makinig tayo
kay Jesus:  “Ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan.”  Sa oras na ito, sa pagitan natin
at ng bahay ng Dios ay may malaking pagitan, isang mataas na bundok.  Nariyan ang mataas na
bundok, una sa lahat, ng ating mga kasalanan.  Subalit si Jesus ay pumarito at inalis Niya ang mga
kasalanan.  Kanyang hinugasan sa Kanyang sariling dugo.  Subalit mayroon pa.  Sa pagtitiyak para sa
atin ng buhay na walang hanggan, ang Panginoon din ay pumapasok sa kaluwalhatian, sa kalangitan,
bilang pangako na tayo ay susunod sa Kanya na tayo ay nabibilang doon.  Kapag ang oras mo ay
dumating na, kapag ang kalooban ng Dios patungkol sa haba ng iyong buhay at lahat ng mga pagsubok
at mga kinakailangang bagay na dumating sa iyong buhay ay maisakatuparan na, ikaw, na anak ng
Dios, ay mapupunta rin dito.

At kapag napunta ka na roon, wala nang makakapagsabi,  “Ano ang gagawin mo sa pagpunta doon?
Ang lakas ng loob mo!”  Oh, wala na.  Wala nang makakapagsabi sa iyo niyan.  Wala na habang
nakatayo tayong kasama si Cristo.  Sapagkat kay Jesu Cristo ang pintuan ay nakabukas.  At isang
malakas na Hosanna ang sasalubong sa iyo.  At iyong maririnig ang mga salitang,  “Halika, ikaw na
pinagpala ng Aking Ama.  Pumasok ka sa kahariang inihanda para sa iyo.”  Inihanda sa iyo para sa ano?
Dahil kay Jesus, dahil sa biyaya na na kay Jesus.  Siya ang gumawa upang maging posible ito.  Siya
ang naghahanda nito para sa iyo.

Ating itatanong ang katanungang:  “Bakit hindi pa ngayon?  Bakit hindi pa tayo pumunta doon ngayon?
Siya ay namatay na sa ating mga kasalanan.  Siya ay nagbangon na.  Bakit hindi pa tayo makapunta?
Sinasabi ni Jesus,  “Kailangan akong mauna para ipaghanda kayo ng kalalagyan.”  Ang mga
pananalitang ito ay nagsasabi na dapat tayong maging handa.  Ano ang ibig sabihin nito?  Dapat Niyang
ipaghanda tayo ng isang kalalagyan, hindi upang magtamo tayo ng karapatan, kundi upang hubugin
at umayon at bumagay tayo sa lugar na iyon.

Kaya ang gawa ng Dios ay hindi gawain upang magtamo ng kapatawaran, kundi ng pagsasagawa at
paghubog sa anak ng Dios para sa kaluwalhatian.  Itinuturo sa atin ng Kasulatan na ang ating
Panginoon na pumanaog ay may layunin para sa kasalukuyang buhay natin.  May layunin sa iyong
buhay.  Sa buhay na ito, kabataan, ay hindi oras na walang ginagawa.  Ito ay oras ng paghuhubog at
paglililok.  Narito ang kahalagahan.  Ito ay isang maluwalhating kahalagahan.  Ito ay matatagpuan kay
Jesus.  Inihahanda ni Jesus para sa atin ang kaluwalhatian.  Sa pamamagitan ng pagsubok at unos, ang
bawat isa ay nababagay para sa magkakaibang anak ng Dios.  Sa pamamagitan ng paghubog at
pag-aanyo sa atin, Kanyang inihahanda para sa atin ang lugar na para sa buhay na walang hanggan.

Inaakala mo ba na ang iyong buhay ay walang katuturan, walang kabuluhan?  Oh, hindi anak ng Dios.
Tingnan mo ang iyong Tagapagligtas.  Siya ay naghahanda ng isang kalalagyan para sa iyo.  Ito kung
bakit nawala sa iyo ang iyong asawa at ngayon ikaw ay balo.  Ito kung bakit nawala sa iyo ang iyong
anak.  O ito kung bakit hindi ka binibigyan ng mga anak.  Ito ang dahilan para sa mga kabigatan na
iyong pinapasan ngayon.  At ito ang dahilan sa iyong kapansanan, ng iyong mga kirot ng iyong
kasukasuhan at ng iyong mga kalungkutan, at iyong diabetes.  Inihahanda ka Niya, Siya ay gumagawa
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ng magiging lalagyan mo na nababagay sa walang hanggang kaluwalhatian.  Kanyang inihahanda ka
ngayon, nang Kanyang mga kamay, gumagawa bilang isang manlililok upang ihanda ang bawat isa sa
atin na Kanyang mga anak para sa walang hanggang kaluwalhatian, ng lugar kung saan ako ay
luluwalhati sa Kanya.  Lahat ng aking mga kalungkutan at lahat ng aking mga kagalakan, lahat ng aking
mga kirot at lahat ng mabubuting mga bagay, lahat ng masasamang bagay at lahat ng pagsikat ng
araw -  lahat ng ito sa Kanyang mga kamay, ay nababagay sa akin para sa kalalagyan kong lugar.

Inihahanda ng Panginoon para sa atin ang lugar na ito.  Sinasabi ng Panginoon, “Ako'y pumaroon at
kayo'y maipaghanda ng kalalagyan.”  Hindi ko maipapaliwanag ang lahat na kabilang dito.  Hindi ibig
sabihin nito, na Siya ay gumagawa upang tiyakin ang karapatan natin upang makapasok sa kalangitan.
Ito ay kumpleto na.  Ang tawag para sa ating pagpasok sa kalangitan ay, ang pamana, ay sa inyo.  Ibig
sabihin na may gawa ng pag-ibig na kailangan para sa ating mga buhay.  Ibig sabihin na huwag nating
tingnan ang langit na de numero.  Sinasabi mo ba sa mahal mo sa buhay na inaasahan mo sa inyong
tahanan para sa isang natatanging okasyon:  “Dapat tayong maghanda”?  Kapag may inaasahan kang
mahal sa buhay na darating sa iyong tahanan, inihahanda mo ba ang iyong tahanan?  Kung ito ay
mahal mo sa buhay, hindi ba’t sinasabi mo bilang ama o ina,  “Dapat itong nagawa na kapag dumating
na sila.”  Ito ay dapat ngayon na.  Alam ko na ito ay ang kaluwalhatian.  Nalalaman ko ito.  Subalit,
sinasabi ng Panginoon sa Kanyang pag-ibig, “Inihahanda ko ang isang kalalagyan para sa inyo.”

Ang mga ito ay salita na sumasabog sa pagmamahal.  “At kung Ako ay umalis,”  wika Niya, “at ihanda
kayo ng isang kalalagyan, Ako ay darating muli, at tatanggapin kayo sa Aking sarili; na kung saan ako
naroon, ay naroon din kayo.”  Sinasabi Niya sa atin,  “Kung hindi ako aalis, hindi ako makakapaghanda
ng lugar para sa inyo.  Kaya kinakailangan talaga ang pag-alis ko.  Subalit Ako ay babalik.  Kapag
natapos Ko na ang Aking gawain, kapag Aking nakita na ang lahat ng kalooban ng Ama ay
naisakatuparan na sa inyong buhay, Ako ay babalik ulit.  At ang buong layunin ay mapapasainyo.  Kayo
ay dadalhing kasama Ko.  Kung saan Ako naroroon, kayo rin ay makakasama Ko sa Aking
kaluwalhatian.”  Ito ang layunin:  upang makasama ninyo Siya sa kaluwalhatian.

Narinig mo ba ito?  May isang malaking nilalayon sa kaligtasan ng iglesia, sa inyong kaligtasan, at isang
malakihang katiyakan na nasa inyong buhay.  Ang layuning ito ay ito:  na tayo ay makasama ni Cristo,
na mas higit na mabuti.  Si Jesus ay umakyat at nagbalik sa bahay ng Kanyang Ama upang dalhin tayo
doon at makasama Niya sa kaluwalhatian.  Ang bawat mananampalataya, samakatuwid, ay mapupunta
ng langit sa sandali ng kamatayan.  Subalit huwag ninyong hayaan na magulumihanan ang inyong
puso.  Ito ay maaaring matapos ang pitongput-limang taon, habang tahimik ang gabi, ang Panginoon
ay darating at ang iyong kalalagyan ay handa na at ikaw ay handa na rin at Kanyang dadalhin ka sa
Kanyang sarili.  Ito marahil ay pagkatapos ng pitongput-limang taon at sa pamamagitan ng kanser.
Ito ay pwedeng isang mabilisang pagkadurog ng bakal, na tinatawag nilang car-accident o aksidente
sa sasakyan, at ang iyong mahal sa buhay ay aalisin sa iyo.  Ito ay pwedeng atake sa puso.  Subalit
ganito ang mangyayari:  “Ako ay babalik muli, at Aking tatanggapin kayo sa aking Sarili, kung saan Ako
naroon, ay mapaparoon din kayo.”

Ang kamatayan ay kapag si Jesus ay dumarating at dinadala tayo sa tahanan.  Ito ang kamatayan.  Ang
kamatayan ay hindi gawa ng isang orasan ng pangangatawan.  Ang kamatayan ay hindi pagkakataon.
Sa halip ang kamatayan ay tanda ng dalawang bagay na naisakatuparan.  Bilang anak ng Dios, ako ay
inihanda, at inihanda ni Jesus ang aking kalalagyan.  Pagkatapos Siya ay darating at Kanyang sasabihin,
“Halika, magbangon ka minamahal Ko.  Halika sa Aking kaluwalhatian.”
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Sa huli, pagkatapos, sa araw ng paghuhukom, si Jesus ay darating muli at Kanyang ibabangon ang mga
katawan mula sa kamatayan.  Huwag kang magtaka tungkol dito.  Hindi Siya mapipigil ng mundo.  Siya
ay umakyat sa langit.  Ang libingan ay hindi makakapigil sa iyong katawan.  Ito ay ibabangon sa isang
bagong buhay.  Ito ay magiging maluwalhating araw.  Pag-isipan mo ito!  Ang tanging bugtong na Anak
ng Dios, ang naipako at nagbangong Panginoon sa iglesia, ang dakilang si Moses – Siya ay darating na
pinapangunahan ang iglesia palabas ng ehipto.  Ang tinubos na mga hukbo ng Dios ay papasok sa
Canaan, sa bahay ng Ama, sa mga mansyon.  Ang mga pintuan ay magbubukas kapag narinig ng mga
ito ang paanyaya,  “Oh kayong mga pintuang-bayan; Oo, magsitaas kayo, kayong mga walang
hanggang pintuan: at ang hari ng kaluwalhatian ay papasok.”  At tayo ay sasalubungin sa tahanan, sa
wakas sa tahanan, kasama ang lahat ng mga anghel.  At makakasama natin Siya.

Ito ba ay magiging maluwalhati?  Makakapaghintay ka ba?

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama naming sumasalangit, pagpalain Mo po ang Salita sa aming puso ngayon, sa pamamagitan ng
pangalan ni Jesus, Amen.


