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I PEDRO 3:22 
"ANG UMAKYAT NATING PANGINOON" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Isa sa mga dakilang gawa ni Jesu Cristo para sa ating kaligtasan ay ang Kanyang pag-akyat sa 
kalangitan.  Sa lahat ng Kanyang mga dakilang gawa, ito ang isang hindi gaanong alam at naaalala.  
Sa Huwebes ng linggong ito, ang iglesia ng Panginoong Jesu Cristo ay ipagdiriwang ang pag-akyat ni 
Jesu Cristo sa kalangitan.  Apatnapung araw matapos Niyang bumangon mula sa mga patay at 
winasak ang tali ng kamatayan, hinawi Niya ang kalangitan at pumasok sa presensya ng Dios para 
sa atin. 
 
Madalas kapag tinitingnan natin ang pag-akyat ng ating Panginoong Jesu Cristo ay mahilig nating 
tanawin ito bilang isang bagay na naglalagay ng agwat sa pagitan Niya at natin. Iniisip natin ang 
pagparito Niya dito sa lupa at ang Kanyang kapanganakan, at hindi natin maiwasang isipin ang 
pagdating ng Panginoon na, ay, napakalapit sa atin.  Nagpakababa Siya.  Naging kabahagi natin Siya 
sa ating taong kalikasan at lahat ng kaabahan nito.  Hindi Siya nahiyang tawagin tayong Kanyang 
mga kapatid upang sa ating laman ay makagawa Siya ng sakdal na handog para sa ating mga 
kasalanan.  Subalit ang pag-akyat?  Iniisip natin iyan patungkol sa layo.  Si Cristo ngayon, ay hiwalay 
sa atin.  Sa katawan ay hindi na natin Siya kasama sa lupa.  
 
Subalit ang palagay na iyan ay hindi tama.  Ang palagay na iyan ay hindi natin mapupulot sa 
Kasulatan.   
At ang Kasulatan ang dapat mamahala sa ating mga mata at magtakda ng ating ugali at magpakita 
rin sa atin ng mga pakinabang ng ating kaligtasan. 
 
Si apostol Pedro sa kanyang unang sulat, kapitulo 3, ay nagsasalita sa atin tungkol sa pag-akyat ng 
Panginoong Jesu Cristo.  Ginawa niya ito upang bigyan tayo ngayon ng di-matitinag na kapanatagan 
at makapangyarihang paghihikayat.  Isinulat niya ang buong sulat sa atin yamang ginawa tayong 
hinirang na mga nangingibang bayan (kapitulo 1:1, 2).  Hinirang – iyan ay, mapagbiyayang pinili ng 
Dios sa walang hanggan tungo sa kaligtasan.  At mga nangingibang bayan – iyan ay, mga 
manlalakbay sa lupa, tinawag sa Kanyang biyaya mula sa nahulog na sanlibutan at ginawang mga 
kaanib ng darating na panahon, naglalakbay ngayon patungo sa langit.  Sa gayon, sumusulat siya sa 
atin bilang mga nabubuhay sa pag-asa.  Ang pag-asa ang susi at pangunahing kaisipan sa I Pedro.  
Sinasabi niya sa atin sa kapitulo 1:13 na ang pag-asang iyan ay inihanda sa atin sa mga salita ng 
ganap na buhay ni Jesu Cristo.  Sinasabi pa niya sa atin, na sa kasalukuyan tayo ay nasa kabigatan, sa 
pamamagitan ng maraming pagsubok maraming kaguluhan.  Ang mga sinusulatan niya ay 
pinararatangan ng mali at pinagdurusa alang-alang sa katuwiran.  Sila ay malupit na inabuso ng di-
sumasampalataya at kasuklam-suklam na sanlibutan. 
 
Ngunit itinuro tayo ni Pedro kay Cristo para sa ating kalakasan at kapanatagan.  Ipinaalala niya sa 
atin na si Cristo ay nagdusa para sa atin at itong nabuhay na Cristo ay ang katiyakan ng ating 
kaligtasan at ngayon umakyat sa sangkalangitan para sa atin.  Sinasabi niya sa atin na ito ay 
nagbibigay ng kapanatagan at kalakasan sa bawat anak ng Dios na nagtataglay ng pag-asa kay 
Cristo, bawat anak na ngayon, alang-alang kay Cristo, ay dapat magtiis ng lahat ng pagsubok ng 
buhay sa kasalukuyan.  Ang pag-akyat ni Jesu Cristo ang pinagmumulan ng kapanatagang di-
masambit at kalakasan sa iyo bilang anak ng Dios. 
 
Isinulat ni Pedro, sa kapitulo 3:22, “Na umakyat sa langit at nasa kanan ng Dios, na ipinasakop sa 
kanya ang mga anghel, ang mga kapamahalaan at ang mga kapangyarihan.” 
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May tatlong partikular na pahayag sa talatang iyan ng Kasulatan na dapat nating suriin sandali.  Ang 
tatlong ito na pinagsama-sama ay nagtuturo ng kahanga-hangang katotohanan tungkol sa pag-
akyat. 
 
Ang unang pahayag:  “Na umakyat sa langit.”  Iyan ay malinaw, hindi pag-aalinlanganang pahayag 
na nagsasaad sa atin sa katunayan na ang Jesu Cristong muling nabuhay ngayon ay umakyat na sa 
langit sa Kanyang nabuhay, maluwalhating katawang pantao.  Nasaan si Jesus na taga-Nazaret, 
ipinanganak ng birheng Maria, ipinako at nabuhay sa ikatlong araw?  Ang sagot ng Kasulatan ay:  
Hindi Siya matatagpuan sa lupa sa Kanyang katawan.  Siya ay umakyat sa langit.  Sa loob ng 
apatnapung araw matapos Niyang bumangon ipinakita Niya ang Kanyang sarili na buhay, nagpakita 
sa Kanyang mga alagad sa pribado at publiko – sa dalawa at tatlo at maging sa limang daan sa isang 
pagkakataon – sa gayon ay nagpapakita ng katotohanan na Siya ay tunay na nabuhay.  Pagkatapos, 
yamang pinanatag ang Kanyang mga alagad, pinahid ang kanilang mga luhang bumuhos sa Kanyang 
kamatayan at inihahanda sila sa kanilang tungkulin sa lupa, si Jesus ay dinala sa langit.  Langit – 
yaong kaharian, rehiyon na di-abot ng ating pandama kung saan ang Dios ay nananahan sa buo 
Niyang walang hanggang kaluwalhatian.  Kung paanong sa Lumang Tipan ang pinakapunong pari ay 
papasok sa Dakong Kabanal-banalan at hindi na makikita matapos niyang hawiin ang tabing at 
pumasok doon sa Dakong Kabanal-banalan, gayundin ang ating Panginoong Jesu Cristo ay hinawi 
na ngayon ang tabing.  Siya ay pumunta na sa di-abot ng ating makikita.  Siya ay pumasok mismo sa 
langit, ang tirahan ng Dios, upang humarap sa trono ng Makapangyarihan sa lahat, bilang kinatawan 
ng bawat isang ibinigay ng Ama sa Kanya, at dinala sa pananampalataya at pagsisisi sa Kanya. 
 
Marahil ang mga salitang iyon, gayunpaman, ay gumagawa ng malungkot na tunog – “Na umakyat.”  
Kung wala ang dalawang kasunod, “sa langit,” tunay nga silang magiging malungkot sa pandinig.  
Ito’y tunog nagdadalamhati.  Wala na Siya.  Ang lubos na minamahal, ang ating guro, Panginoon, 
Mabuting Pastol, Mangingibig ng ating mga kaluluwa, na tinatawag ni Pedro sa ikalawang kapitulo 
na Tagapag-alaga ng ating mga kaluluwa, ay wala na.  Kung iyan lamang ang mayroon tayo ngayon, 
kung iyan lamang ang naaalala natin sa Kanyang pag-akyat, tayo ay magtitipon gaya ng mga 
nagdadalamhati.  Pagkatapos apatnapung araw matapos ang muling pagkabuhay, maaari na 
marahil tayong magtayo ng bantayog sa isang nawala at hinahanap-hanap na Tagapagligtas.  Subalit 
tapusin mo ang parirala:  “Na umakyat sa langit.”  At saka, sinasabi sa atin ng mga taga-Hebreo ang 
mga pinagpalang salitang ito:  “Na umakyat sa langit upang humarap sa presensya ng Dios para sa 
atin.”  Siya ay umakyat sa lugar na iyon ng ganap at lubos na tagumpay.  Siya ay bumalik na 
matagumpay sa kanan ng Kanyang Ama.  Pumunta Siya sa lugar na iyon na walang dungis na 
kalinisan at tanging kabanalan.  At Siya ay pumunta doon bilang ulo natin at kinatawan, sa gayon ay 
sinasabi sa atin na sa pamamagitan Niya tayo ay haharap sa Dios na walang dungis at matuwid.  
Iyan ang unang parirala:  Na umakyat sa langit – iyan ay, ang ating Panginoong Jesu Cristo, ang 
kinatawan ng lahat ng mga ibinigay sa Kanya ng Ama, ngayon ay, sa Kanyang katawan, ay nasa 
mismong presensya ng  Dios para sa atin.  
 
Pagkatapos ay nagpatuloy si Pedro upang gumawa ng pangalawang pahayag:  At nasa kanan ng 
Dios.  Tungkol sa iba maaaring sabihin na sila ay umakyat sa langit.  Sa dalawa maaaring sabihin na 
ang kanilang mga katawan ay inilipat sa langit.  Si Enoc at Elias, matatandaan mo, ay pumunta sa 
langit sa kanilang mga katawan.  Ngunit wala maliban sa ating Panginoong Jesu Cristo ang 
masasabing, “At nasa kanan ng Dios.”  Ito ang lugar na inilaan para sa Anak ng Dios, para sa ating 
umakyat na Panginoong Jesu Cristo. 
 
Ngayon, tandaan, ito ay nag-uugnay sa Kanya bilang nabuhay na Panginoon, bilang ang Taong si 
Jesu Cristo, Anak ng Dios na nagkatawang-tao.  Sa Kanyang niluwalhating pagkatao Siya ay nasa 
kanan ng Dios.  Isipin mo iyan.  Ang walang hanggang agwat ay umiiral sa pagitan ng Dios at ng 
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nilikha.  Maging ang mga banal na anghel ay nagtatakip ng kanilang mga mukha sa harap ng Dios.  
Ngunit ang Nilalang na katabi ng Dios, malapit sa Kanya, ay ang Taong si Cristo Jesus – ang ating 
Panginoon at Tagapagligtas.  Anong awa at biyaya at karangalan at kaluwalhatian ito na tayo ay 
kabilang sa Anak ng Dios na ito na nasa kanan ng Dios.  Kaya’t lumapit tayo, sinasabi sa atin ng 
Biblia sa Hebreo 4, sa Kanyang harapan na may katapangan at katiyakan, yamang nalalaman na 
makakatagpo tayo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. 
 
Si Cristo ay nasa kanan ng Dios.  Ano ang kahulugan niyan?  Iyan ay nangangahulugan ng walang 
kapantay na karangalan.  Ang umupo sa kanan ng Dios ay ang pinakamataas na maiisip na 
kaluwalhatian.  Hindi ang pangunahing mesa sa isang handaan, kundi sa kanan ng trono ng 
kamahalan sa kaitaasan, kung kaya’t masasabi ng mang-aawit, Iyong itinaas Siya at pinarangalan 
Siya sa kaluwalhatian.   
 
Ito’y nangangahulugan, pangalawa, ng marubdob na pagmamahal.  Siya ang pinakamamahal ng 
Ama.  Minamahal Siya ng Ama ng hindi maipahayag at hindi maisip na pagmamahal.  Ito ay 
nangangahulugan pa, ng pakikisalo at kapasyahan.  Ang Dios doon ay nakikipag-usap sa Kanyang 
Anak.  Sa pagitan nila ay may matamis na pagpapasya.  At ito ay nangangahulugan ng lubos na 
kapahingahan.  Nakaupo Siya sa kanan ng Dios.  Ang gawain Niya ay tapos na.  Siya ang payapang 
Tagapagligtas.  Umupo na  Siya sa kanan ng Dios, mula ngayon ay inaasahang ang Kanyang mga 
kaaway ay magiging tuntungan ng Kanyang paa.  Ang gawa ng kaligtasan ay ganap nang naisagawa.  
Wala nang iba pang kailangang gawin. Siya ay nakaupo sa kanan ng Dios.  Ang buo Niyang misyon 
upang tubusin ang ating mga kaluluwa ay lubos nang naisagawa.  Iyan ang ibig sabihin ng Siya ay 
nakaupo sa kanan ng Dios. 
 
Mayroon pa.  Ito ay nangangahulugan ng paghahari.  Sapagkat ang ikatlong pahayag na ginawa ni 
Pedro ay ito:  Na ipinasakop sa kanya ang mga anghel, ang mga kapamahalaan at ang mga 
kapangyarihan.  Siya ay binigyan ng lubos na kapamahalaan mula sa Dios.   
 
Iyan ay paunang sinabi.  Sa Awit 72:8 ito ang sinasabi patungkol sa Kanya:  “Magkaroon nawa siya 
ng kapangyarihan mula sa dagat hanggang sa kabilang dagat, at mula sa Ilog hanggang sa mga dulo 
ng lupa!”  At muli sa talatang 11 ng Awit na iyon:  “Lahat nawa ng mga hari ay magsiyukod sa harap 
niya, lahat ng mga bansa ay maglingkod sa kanya!’  At hihimuran ng Kanyang mga kaaway ang 
alabok.  Siya ay ginawang Panginoon ng lahat.  Ang Taong si Jesu Cristo ay hindi lamang nakaupo sa 
gitna ng hukbo ng kalangitan, kundi Siya ay nakaupo sa kanan ni Jehovah, na ibig sabihin ay 
nagsasagawa Siya ng walang kapantay na kapamahalaan, ganap na kontrol, lubos na 
makapangyarihang panukala sa lahat ng mga bagay:  mga anghel, kapamahalaan, at mga 
kapangyarihan ay ipinasasakop sa Kanya.   
 
Mga anghel.  Iyon ay mga makalangit na nilalang, nilikha upang luwalhatiin ang Dios at upang 
maglingkod sa atin na mga tagapagmana ng kaligtasan.  Mayroong makalangit na hukbo, libu-libong 
mga anghel sa lahat ng kanilang dibisyon at mga pinuno, kanilang kaayusan.  Lahat sila ngayon ay 
ibinibilang na kagalakan na gawin ang Kanyang ipinag-uutos.   
 
Ang mga kapamahalaan at mga kapangyarihan ay ipinasakop sa Kanya.  Ang mga binigyan ng 
karapatan at kapangyarihan na mamuno sa gitna ng mga tao – sila man, ay sakop ni Cristo.  Ito ang 
salita ng Dios:  ang mga pamahalaan at lahat ng kapangyarihan ng tao at lahat ng kapangyarihan ng 
mga nilalang ay nasa ilalim ni Jesu Cristo.  Kinukontrol Niya ang lahat ng mga bagay sa ganap na 
katururan.  Kinukontrol Niya ang lahat ng mga bagay upang ang mga layunin, ang kalooban, at ang 
mga pasya ng Dios ay lubos na maisagawa.  Kinukontrol Niya ang lahat ng mga bagay sa paraang 
sila ngayon ay pinapatnubayan ng Kanyang kamay tungo doon sa maluwalhating araw kapag Siya 
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ay bumalik sa mga ulap ng kaluwalhatian, kapag ang buo Niyang iglesia ay titipunin sa palibot Niya.  
Sa gayon ito ay magiging ganap.  Ang sanlibutan ay hahatulan at ang huling kaharian at 
kaluwalhatian ng Ama ay darating.  Iyan ay tiyak na mangyayari.  Ito ay dapat mangyari dahil ang 
ating Panginoong Jesu Cristo ay umakyat na ngayon, sa kanan ng Dios, binigyan ng lahat ng 
kapamahalaan.  Si Cristo ay naghahari.  Hindi Siya ginawang pinuno ng mga tao.  Siya ay naghahari.  
At ang pinagpalang pamamahalang ito ay isinasagawa Niya rin sa biyaya sa mga puso ng Kanyang 
mga anak, sinasakop ang kanilang mga puso, ibinabagsak ang mapaghimagsik na pintuan ng 
kanilang mga puso at itinatanghal ang Kanyang sarili sa kanilang mga puso kung kaya’t ngayon sila 
ay nagpapatipara sa Kanyang harapan at minamahal at sinasamba Siya at ninanais na paglingkuran 
at sambahin Siya sa lahat ng kanilang mga araw. 
 
Magalak, bayan ng Dios.  Kayo’y biglang mag-awitan:  dakila ang Panginoon sa kalagitnaan natin.  
Ito ang ating kapanatagan at kalakasan.  Ang Isa na namatay para sa atin, ang Isa na nabuhay na 
may buhay na walang hanggan ngayon ay nasa kanan ng Dios, sa gayon ay nagpapahayag sa atin na 
tayo ay matuwid, sa gayon ay nagpapahayag na ang Kanyang gawa ng kaligtasan ay naisagawa, sa 
gayon ay nagpapahayag na ang lahat ng mga bagay ay nasa mga kanay ng ating Tagapagligtas, ang 
Dakilang Pastol.  Samakatuwid, ang lahat ng mga bagay ay gumagawa sa ikabubuti natin hanggang 
sa araw na iyon na makikita natin Siya sa walang hanggang kaluwalhatian at tayoay  lubos na 
masisiyahan sa Kanyang wangis. 
 
Kung naniniwala tayo sa Kasulatang ito (at ang Kasulatang ito ay lubos na totoo), kung gayon ay 
may tatlong simpleng aral. 
 
Isa.  Ang hangarin ni Jesu Cristo at ng iglesia sa lupa ay ligtas.  Ang Kanyang iglesia, ang Kanyang 
bayan, at ikaw na sa Kanyang biyaya ay inaari Siya bilang iyong Panginoon, ay iniingatan ng 
kapangyarihan ng umakyat at nakaluklok na Cristo Jesus.  Huwag manginig ang iglesia.  Ang iglesia, 
na nakatalaga sa Kanyang salita at nakatalaga sa Kanyang katotohanan, ay huwag manginig gaano 
man kaliit ang iglesiang iyon at gaano man ito tuyain ng sanlibutan.  Huwag malusaw ang ating mga 
puso sa takot.  Huwag nating isipin na kailangan nating ilagay ang ating kamay at ipirmi ang kaban 
ng Dios.  Sa halip, hayaang ang iglesia sa lupa ay magtiwala, sumunod, at maging matapat.  Tayo ay 
naglilingkod sa nakaluklok na Cristo. 
 
Iyan din ay totoo sa bawat banal.  Nasaan ang iyong pag-asa?  Kapatid sa Panginoong Jesu Cristo, 
ang iyo bang tiwala at pag-asa ay na kay Cristo?  Kung gayon ito ay ligtas, hindi ba?  Kung mayroon 
kang anumang pag-asa o pagtitiwala labas sa Kanya, ito ay maglalaho at ipakikita nito ang sarili na 
walang kabuluhan sa iyong harapan.  Ngunit ngayon, nagtitiwala sa biyaya ng Dios sa nakaluklok na 
Cristo – bagaman ikaw ay napapagod at nagsasabing, “Ah, pakiramdam ko ako ay pinabayaan” – 
gayunman ikaw ay magtatagumpay.  Sapagkat ikaw ay sa Kanya.  
 
Ang pangalawang aral:  Tayo ngayon ay mga manlalakbay at mga dayuhan sa lupa.  Bakit?  Sapagkat 
Siya ay wala dito.  Espiritual tayong ginawang manlalakbay at mga dayuhan.  Ang ating Panginoon 
ay nasa langit.  Hindi Siya maaaring makamit ng sanlibutang ito.  Kaya ngayon tayo na nasa 
sanlibutang ito ay hindi ito matatawag na ating tahanan.  Kung narito Siya sa Kanyang katawan, 
maaari nating isipin na ang sanlibutang ito para sa atin ay lugar na maaari nating panatilihan, lugar 
na mapagbabaunan natin ng walang hanggang ugat.  Subalit hindi gayon.  Ang ating mana ay nasa 
kabilang panig ng Jordan, sa kabilang panig ng kamatayan.  At ang sanlibutang ito at ang lahat ng 
mayroon dito ay hindi magtatagal.  Ito ay masusunog at mawawasak.  Siya ay umakyat, at sa 
Kanyang pag-akyat sinabi Niya sa Kanyang mga anak, “Nasa itaas ang lahat ng inyong pag-asa.”  Sabi 
Niya, “Ang sanlibutang ito na iyong tinitirhan, kung saan ka tinawag upang maglingkod sa Akin, ang 
sanlibutang ito ay hindi ang lugar ng iyong kapahingahan.”  Ngunit kailangan mong ihanda ang 
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iyong sarili sa sandaling iyon kung saan ay masasabi tungkol sa iyo, “Siya ay umakyat na sa langit 
upang makasama ni  Cristo.” 
 
Kaisa Niya, sa ngayon, tayo ay nanghahawakan sa lugar na iyon ng kaluwalhatian kung saan Siya ay 
naroroon.  Hiwalay sa Kanya ngayon sa katawan, hindi tayo makakatagpo ng kapahingahan dito sa 
lupa.  Ngunit hinahangad nating makasama Siya, upang mamasdan Siya sa Kanyang kaluwalhatian, 
at masiyahan kasama Niya doon magpakailanman.  Siya ay umakyat sa langit.  Ang mga salitang 
iyan ay nangangahulugan na ikaw ngayon ay isang banyaga at isang manlalakbay.  Hindi 
makakatagpo ng kapahingahan dito.  Ang ating pag-asa ay nasa itaas. 
 
Kaya, ang pangatlong aral ay ito lamang:  Tayo ay dapat mabuhay sa pag-asa, na nakatingin paitaas 
sa Kanya. 
 
Ikaw ba’y naaakit ng pag-asang iyan?  Nararamdaman mo ba ang hatak nito sa iyong kaluluwa?  Ano 
ang humahatak sa iyong kaluluwa?  Sa ano ka naaakit?  Sa pera?  Ito ba ay ang mga bagay na nabibili 
ng pera – tahanan, mga sasakyan?  Ito ba ay karangalan?  Ito ba ay kagandahan?  Ito ba ay palakpak?  
Ito ba ay ang mga kalayawan ng sanlibutang ito at ang kalayawan ng kasalanan at paggawa ng sarili 
mong mga bagay at pagiging masama na gaya ng gusto mo?  Iyan ba ang humihila sa iyong puso?  
Iyan ba ang iyong nasain?  Para saan ka nabubuhay?  Bakit ka bumabangon sa umaga? 
 
Ngayon sinasabi ito ng Salita ng Dios:  Kung ang ikinabubuhay mo, at kung ang humahatak sa iyong 
puso ay ang makalupa, kung iyan ang sentro ng iyong pagnanasa, mapapahamak kang kasama nito.  
Subalit sa biyaya tayo ay nagpapahayag, Ang aking pag-asa, ang aking hangad, at ang aking 
ikinabubuhay ay nasa kanan ng Dios.  Sa gayon ay matatagpuan mo sa iyong puso na ikaw ay 
naaakit sa Kanya.  Kung minsan iyan ay nagiging napakalakas at ikaw ay nananabik na makasama 
Siya kung saan Siya ay nasa buo Niyang kapayapaan at kapahingahan at kaluwalhatian.  Sa gayon 
ikaw ay mabubuhay ngayon na nakatingala ang mata sa umakyat na Panginoon.  Ikaw ay 
mabubuhay sa katiyakan ng pananampalataya na Kanyang dinaig ang lahat para sa iyo at, kabilang 
sa Kanya, ikaw ay higit pa sa mapagtagumpay sa pamamagitan Niya na umibig sa iyo.   
 
Ano, ngayon, mahalaga ba ngayon kung ang kalooban ng Dios ang umaakay sa iyo sa kabigatan ng 
pagsubok?  Maaari Siyang magdala ng matinding karamdaman, kalungkutan, kawalang-pag-asa, 
pagkabigo, mga kahirapan.  Ngunit gayunman, anuman ang mangyari, Siya ay nagtagumpay.  At tayo 
ay kabilang sa umakyat at ngayon ay nakaluklok na si Cristo Jesus.  Kahit na makapal ang mga 
palaso ni Satanas sa paligid natin, at kahit na tayo ay inuusig alang-alang sa Kanyang katotohanan, 
gayunpaman, maaari nating panghawakan ang tagumpay na na kay  Cristo Jesus na ating 
Panginoon.  Siya ay umakyat.  Ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan ay Kanya magpakailan 
kailanman.   
 
At ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng kaluwalhatian na hindi kumukupas.  Paniwalaan 
mo ang mga salitang ito ni Cristo.  Paniwalaan mo ang banal na Kasulatan.  Si Cristo ay umakyat sa 
langit at nakaupo sa kanan ng Dios, ang mga anghel at mga kapamahalaan at mga kapangyarihan ay 
ipinasakop sa Kanya.  Kung gayon, kabilang sa Kanya, nasa akin ang lahat ng mga bagay. 
 
Pinaniniwalaan mo ba ito? 
 
 
Manalangin tayo. 
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Ama, salamat po sa banal na Salita ng Dios.  Gumawa nawa ang Salitang iyon sa amin nitong sakdal 
na pag-asa na sa lahat ng oras kami ay mamuhay na may mata ng pananampalatayang nakatingala 
sa Iyo para sa aming kalakasan at sa lahat ng aming direksyon.  Sa pangalan ni Jesus, Amen. 

 


