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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Lucas 13:24

“Magsikap na Makapasok sa Makipot na Pintuan”

ni Rev. Rodney Kleyn

Kung may hawak kayong mga Biblia, hinihiling ko na buksan mo ito sa Lucas 13:24.  Ating titingnan
ngayon ang mga salita ni Jesus:  “Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot: sapagka't sinasabi
ko sa inyo na marami ang mangagsisikap na pumasok, at hindi mangyayari.”

Ang mga salitang ito ay mga unang bahagi ng sagot ni Jesus sa tanong sa naunang talata.  Si Jesus
ay naglalakbay patungo sa Jerusalem sa huling pagkakataon.  At habang Siya ay nagpapatuloy, Siya
ay nagsasalita sa kaharian ng langit at ng paksa ng kaligtasan, walang hanggan, kalangitan, at
impierno.  At isa sa tagapakinig ay nagtanong sa Kanya ng tanong na ito:  “Panginoon, kakaunti baga
ang mangaliligtas?”  Hindi itinanggi ni Jesus ang panimula ng tanong na ito kundi ginamit ang tanong
bilang pagkakataon na patungkulan ang bawat isa sa Kanyang tagapakinig ng mga salita ng teskto:
“Magpilit kayong magsipasok sa kaharian.” 

Ang malaking panganib para sa mga Cristiano sa bawat panahon ay magkaroon siya ng huwad na
pakiramdam ng katiyakan, na kung saan sasabihin niya,  “Narating ko na,”  kung saan siya ay
nagtitiwala, ang kanyang pagiging kaanib sa iglesia o ang kanyang pagsamba o ang kanyang
mabubuting mga gawa o kanyang paglago bilang Cristiano o kanyang karunungan sa Biblia o kanyang
katumpakan sa theology.  At pagkatapos ang kanyang kaisipan ay:  “Ako ay may lugar sa kaharian.”
Hindi dapat tayo magkaroon ng gayong kaisipan na nakabase sa gayong mga bagay.  Bagkus, ang
buhay Cristiano ay tuloy-tuloy na pagtawag at pagpupunyagi at digmaan.  Mayroong kaaway tayo na
dapat labanan.  Mayroong mga pagsubok na dapat nating daanan.  At, sa sinabi ni apostol Pablo sa
Mga Gawa 14:22,  “Sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo
sa kaharian ng Dios.”

Pinatungkulan ni Jesus ang gayong mga salita sa isang nakapa-personal na pamamaraan sa bawat isa
na Kanyang tagapakinig.  Ang lalaki ay nagtanong ng isang pangkalahatan, palaisipang katanungan:
Kakaunti lang ba ang maliligtas?  Sinabi ni Jesus,  “Mali ang gayong tanong.  Masyadong malawak yan.
Kung iyan lang ang iyong itatanong, hindi mo makikita ang punto.  Ang bawat isa sa inyo ay
nangangailangang isaalang-alang ang tanong na ito patungkol sa inyong mga sarili:  Ikaw ba ay nasa
kaharian?  At higit pa dito:  Ikaw ba ay nagsisikap na makapasok sa kaharian?”

Ito ay higit pa sa pag-aakala na ikaw ay nasa kaharian.  Ito ay higit pa sa pagnanais na makasama sa
kaharian.  Sasaliwain ni Jesus ang susunod na kaisipan ng mga nagnanais na makapasok at nagsisikap
upang makapasok sa kaharian.  Ang tanong ay hindi:  Gusto mo ba na mapunta ng langit?  Gusto mo
ba na magkaroon ng lugar sa kaharian?  Kundi:  Ikaw ba ay nagsisikap, sa iyong pang araw-araw na
pamumuhay, upang makapasok sa kaharian?  Marami pa, at mga nakakagulat na mga pananalita ni
Jesus, marami ang nagnanais na makapasok at hindi magagawa.
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At kaya dapat nating makita ang mga pananalita ng teksto bilang isang panawagan sa bawat isa sa
atin.  Ang panawagan ay:  Magsikap na makapasok sa makipot na pintuan.

Ano ang pintuang ito?  Ang pintuang ito ay ang pintuan o pasukan sa kaharian ng Dios.  Ito ay
maliwanag mula sa mga talata na sumunod.  Sa talatang 25, nagbigay si Jesus ng talinghaga ng puno
ng bahay na nagsara ng pintuan at marami ang nakatayo sa labas.  Sa talatang 29 makikita nila si
Abraham at Isaac at Jacob, at ang mga Hentil mula sa hilaga, timog,  silangan, at kanluran na nakaupo
sa kaharian ng Dios.

Ano ang kaharian ng Dios?  Ito rin ay tinatawag sa Kasulatan na kaharian ni Cristo, at ang kaharian ng
langit.  Madalas itong sabihin ni Jesus sa Kanyang pagmi-ministeryo.  Ang kaharian ng Dios ay ang
paghahari ng kaharian ni Cristo ng biyaya sa mga puso ng Kanyang mga pinili.  Ang mamamayan ng
kahariang ito ay mga naligtas na bayan ng Dios.  At ang hari sa kahariang ito ay si Jesu Cristo na itinaas
na nasa kanang kamay ng Dios.  

Tinitingnan ng Biblia ang pasukan sa kaharian mula sa dalawang magkaibang pananaw.  Una ay ang
gawa ng Dios sa pagbibigay-buhay muli (regeneration).  Sa Colosas 1 sinabi sa atin na inilipat na tayo
ng Dios mula sa kadiliman tungo sa kaharian ng Kanyang minamahal na Anak.  Iniisip ng talatang iyon
na nang panahon ng dumating ang Dios sa pamamagitan ng soberanong gawa ng Kanyang Espiritu at
pagpapanibagong anyo ng puso ng isa sa Kanyang pinili mula sa pagiging patay at paglilingkod kay
Satanas tungo sa pagkakaroon ng bagong puso kung saan kanyang minamahal at pinaglilingkuran ang
Dios.

Ito ay mahalaga sa atin sa pagnanais nating maunawaan kung ano ang kahulugan ng pagpasok sa
kaharian.  Nang sabihin ni Jesus na,  “Magsikap na makapasok sa kaharian,”  hindi Niya ibig sabihin na
mayroon dapat tayong gawin upang iligtas ang ating mga sarili.  Tinitingnan din ng Biblia ang pasukan
sa kaharian ng langit mula sa punto ng patuloy, habambuhay, araw-araw na pagpasok sa kaharian, at
mula rin sa punto ng huling pagpasok sa kaharian sa huling araw.  Ang dalawang huling ito ang nasa
isipan ni Jesus sa teksto. 

Ang tanong na dapat nating itanong ay:  Ano ang pintuan o pasukan sa kaharian?  At nilinaw ng Biblia
na si Jesu Cristo mismo ang pintuan o pasukan sa kaharian.  Sa Juan 10:7 sabi ni Jesus:  “Katotohanan,
katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako ang pintuan ng mga tupa.”  At muli, sa talatang 9:  “Ako ang
pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas, at
makasusumpong ng pastulan.”  Pumapasok tayo sa kaharian sa pamamagitan ng pananampalataya kay
Jesu Cristo.  Ang pasukan sa kaharian ay ang ating katayuan sa harapan ng Dios lalo na sa araw ng
Paghuhukom, kundi gayon din ang ating araw-araw na pamumuhay.  At paano tayo makakatayo sa
harapan ng Dios at maging katanggap-tanggap sa Kanya, kundi sa pamamagitan ni Cristo at Kanyang
katuwiran.  Gayon ang kahulugan ng pasukan sa kaharian.  Ito ay ang pagtitiwala sa katuwiran ni Jesu
Cristo, ng Kanyang pagtitiis, na umako sa ating lugar sa harapan ng Dios.

Sinaliwa ito ni Jesus sa Mateo 5 ang katuwiran ng mga eskriba at Pariseo.  Sa Mateo 5:  “Sapagka't
sinasabi ko sa inyo, na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga
Fariseo, sa anomang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit.20 sabi ni Jesus.”  Iniisip
ng mga eskriba at mga Pariseo na sila ay makakapasok sa kaharian ng langit.  Nagtiwala sila sa
kanilang mga sarili, at sa kanilang kapanganakan, at sa kanilang salinlahi, at sa kanilang tradisyon, at
sa kanilang mabubuting mga gawa, at sa kanilang pagtutuli, at sa kanilang mga kasanayan.  At sinabi
ni Jesus, na dapat malagpasan ng ating katuwiran ang mga ito;  Dapat itong maging iba sa kanila;
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Dapat nitong mahigitan sila.  Hindi dapat natin pagtiwalaan ang ating mga sarili at manangan sa ating
mga ginagawa, kundi dapat tayong magtiwala kay Jesu Cristo at sa Kanyang pagtitiis bilang
natatanging daan ng pasukan sa langit at katayuan sa harapan ng Dios.

Ito ang kahulugan ng pagpasok sa kaharian:  ang magtiwala kay Jesu Cristo sa pamamagitan ng
pananampalataya at hindi ang magtiwala sa ating mga sarili.  Ito ang isang bagay na dapat nating
gawin sa araw-araw ng ating buhay.

Ngayon, ang makapasok sa kaharian ay nangangailangan ng isang matinding pagsisikap.  Hindi ito
madali.  Ito ay nakapahirap.  Ito ay ipinapayo sa teksto, kapuwa sa pagkakakilanlan ng pintuan bilang
isang makipot na pintuan o isang makitid na pintuan, at gayon din ng mga salita ni Jesus,  “Magsikap
na makapasok.”  Nang tawagin ni Jesus ang pintuan sa langit na isang  “makipot na pintuan,”  Kanyang
ibig ipakahulugan na una sa lahat, ito lamang ang tanging pintuan, tanging daan patungo sa kaharian
ng langit.  Walang pintuan sa gilid.  Walang pintuan sa likuran ng kalangitan.  Ang tanging daan ay sa
pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu Cristo.  Sabi niya sa Kanyang sarili,  “Ako ang daan,
walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan Ko.”

Subalit ang pintuang ito ay makipot din ibig sabihin na pintuan ay napakahirap daanan.  Isipin natin
ang isang masikip na lugar na sa pamamagitan nito dapat tayong mapiga upang makapunta sa kabilang
panig ng pader.  Nang sabihin ni Jesus na dapat tayong magsikap upang makapasok, sinasabi Niyang,
(sa salitang Griyego):  dapat tayong tumaghoy upang makapasok sa kaharian.  Ang kaisipan nito na
nangangailangan ito ng matinding pagsisikap, malaking pagtitiis, malaking pagsubok upang makapasok
sa kaharian.

Bakit napakahirap makapasok sa kaharian?  Ang unang dahilan ay dahil ito ay nangangailangan ng
buong kapakumbabaan at pagtitiis.  Nang sabihin natin na si Jesu Cristo ang pintuan, ibig sabihin nito
na dapat nating hayaan ang ating mga sarili at dapat nating hayaan ang ating pagnanasa para sa
kalayawan mula sa kasalanan.  At ito ay isang bagay na napakahirap gawin.  Ayaw nating gawin ito.
Ito ay labag sa ating pagkatao.  Naliligayahan tayo sa kalayawan at sa pakikisama sa kasalanan.  Ang
hayaan ito ay pangungulila.  Ito ay pagsasabi ng “Hindi”  sa mga bagay na nagpapaligaya sa ating
kalayawan at sa nagpapaligaya sa iba.  Ang lumapit sa harapan ng Dios sa pagpapahayag at
kapakumbabaan, ang hayaan ang ating mga gawa – hindi natin nais na gawin ang mga bagay na ito.
Napakayabang natin.  Nakakahiya ito.  Ito ay napakasakit.  Isipin mo kung gaano kahirap sabihin ang
mga salitang,  “Nagkamali ako.”  Kapag tayo ay lumalapit, sa pananampalataya kay Jesu Cristo, huwag
tayong magtiwala sa ating sariling katuwiran, dapat natin sabihin,  “Nagkamali ako.  Ang aking
kalikasan ay mali.  Ang aking puso ay mali.”  At dapat tayong maging handa na aminin ang ating
kasalanan.

Dapat din nating hayaan ang angkinin ang anuman sa ating mga sarili.  Ang tumayo sa harapan ng Dios
kay Cristo ay nangangahulugan na tayo ay nagtitiwala sa Kanyang katuwiran at hindi sa ating mga
sarili.

Ito ang ibig sabihin na magsikap na makapasok sa kaharian.  At ito ay hindi isang madaling panawagan.

Mayroon tayong isang halimbawa na siyang nagsikap na makapasok sa kaharian sa Filipos 3.
Nagsasalita dito si Pablo tungkol sa kanyang sarili na siya dating isang Pariseo.  Sabi niya na kung ang
sinoman ay magmamalaki tungkol sa kanyang laman, mas mayroon siya nito kaysa kaninoman.  Siya
ay tinuli sa ika-walong araw.  Siya ay taga- Israel.  Siya ay lahi ni Benjamin.  Siya ay isang Hebreo ng
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mga Hebreo.  Kung tungkol sa kautusan, siya ay dating Pariseo.  Ibig niyang sabihin ay maigi niyang
iniingatan ang kautusan.  Siya ay walang dungis.  Subalit sinabi ni Pablo ang lahat ng mga bagay na
ito na ang lahat ay walang kabuluhan kay Cristo.   At kanyang sinabi,  “Inaari kong kalugihan dahil sa
dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Cristo Jesus na Panginoon ko: na alangalang sa kaniya'y tiniis
ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay, at inari kong sukal lamang, upang tamuhin ko si Cristo, At
ako'y masumpungan sa kaniya, na walang katuwirang aking sarili, sa makatuwid baga'y sa kautusan,
kundi ang katuwirang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, ang katuwiran ngang buhat
sa Dios sa pamamagitan ng pananampalataya.”  At ang sinasabi ni Pablo ay hindi lamang ang patungkol
sa kanyang sarili, kundi ang pagsisikap na nasa kanya.  Sinasabi niya na hindi pa niya naabot, kundi
nagpapatuloy siya tungo sa hangganan ng gantimpala na pinakamataas na tawag mh Dios kay Cristo
Jesus.  Nagsasalita siya ng pagpasok sa kaharian bilang pang araw-araw na gawain sa kanyang buhay
na hindi madali at nangangailangan ng matinding pagsisikap.

Ang isa pang dahilan kung bakit mahirap ang makapasok sa kaharian ay dahil ito ay daan ng pagsubok
at pag-uusig.  Hindi ito madaling daanan.  Nagsasalita si Jesus ng isa pang malapad na daan patungo
sa kapahamakan at ng makipot na daan na patungo sa kaluwalhatian.  Ang malapad na daan ay isang
madaling daan, at marami ang makakasumpong nito.  Ang makipot na daan ay ang daan ng kahirapan
at pagsubok.  Kapag tayo ay pumasok sa kaharian sa pamamagitan ni Jesu Cristo, gayon ang isang
buhay ng pagpapasan ng krus.  Ito ay napakahirap, hindi lang dahil sa kabanalan at ng pagsunod na
kailangan, kundi karagdagan pa nito ay ang pag-uusig.  At karagdagan pa nito ay ang katotohanang
dapat nating dalhin ito ng matiyaga sa maraming pagsubok na binibigay ng Dios sa ating dadaanan.
Ang buhay Cristiano ay hindi isang madaling buhay.  Kung ikaw ay Cristiano, ikaw ay magkakaroon ng
pagtanggi sa iyong buhay;  ikaw ay magkakaroon ng pang araw-araw na pakikipaglaban sa iyong buhay
na may kasalanan.  Magkakaroon ka ng mga tao sa paligid na magsasabi ng mabibigat na pananalita
laban sa iyo.  Ikaw ay kukutyain at hahamakin.  At kaya naman, dapat kang magsikap na makapasok
sa kaharian.  Dapat mong isaisip ang isang manlalaro, na nagsisikap na makamit ang gantimpala sa
isang paligsahan.

Ibig sabihin nito na hindi dapat tayo maging makupad na Cristiano.  Huwag nating isipin agad na tayo
ay nakatapos na.  Ito ang kahulugan ng teksto.  Ang maging Cristiano ay pagkakaroon ng obligasyon
at pangangailangan ng pasisikap, lalo ngayon sa espiritual na mga bagay.  Tayo ay pumapasok sa
kaharian sa pamamagitan ng pananampalataya.  At binibigyan tayo ng Dios ng pagkukunan ng
pananampalataya, sa pamamagitan ng paglapit sa Kanya kay Jesu Cristo.  Ang mga ito ay ang
pampublikong pagsamba, pagbabasa ng Biblia, ng pananalangin, ng pakikinig sa pangangaral, ng
pakikilahok sa buhay ng mga mananampalataya sa iglesia.  Ang mga ito ang hinihinging pagsisikap sa
ating buhay.

At ikaw naman?  Ikaw ba ay nagsisikap, ginagawa mo ba ang bawat pagsisikap, upang makapasok sa
kaharian?  Ito ay higit pa kaysa sa pagkakaroon ng anyo ng relihiyon, maging kagalang-galang na
kaanib ng iglesia, matutuhan ang Biblia, at mga gayong bagay.  Walang problema si Satanas
kaninuman na mayroon ng gayong mga bagay.  Hahayaan ka niyang maupo ng maayos sa iglesia.
Hahayaan ka niyang sabihin at gawin ang mabubuting mga bagay.  Subalit ikaw ba ay nagsisikap na
makapasok sa kaharian?  Gayon ang inilalagay sa harapan natin ni Jesus bilang ating panawagan.
Dapat tayong magsikap na makapasok.

Iginigiit sa atin ni Jesus ang kahalagan ng tesktong ito.  Sa hulihan ng talatang 24 Kanyang sinabi,
“Sinasabi ko sa inyo na marami ang mangagsisikap na pumasok, at hindi mangyayari.”  Kanyang
ipinaliwanag kung ano ang kahulugan dito ng mga talatang 25-28.  Darating ang araw na ang puno ng
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sambahayan, na ito ay si Jesus na Hari, ay tatayo ay Kanyang  isasara ang pintuan ng kaharian ng
langit.  Sa araw na iyon ay may grupo ng mga tao, hindi lamang kakaunti kundi marami, na tatayo sa
labas ng kaharian, kakatukin ang pintuan, magsasabi sa puno ng sambahayan,  “Papasukin mo kami.”
Ang araw na sinasabi ni Jesus ay ang araw ng paghuhukom.  At si Jesus na Hari, ang puno ng
sambahayan, ay magsasabi sa mga nakatayo sa labas,  “Hindi, hindi ko kayo nakikilala kung kayo’y
tagasaan.”

Ang tanong, sino ang tinutukoy ni Jesus nang sabihin Niya ang gayong  “marami ang siyang tatayo ng
wala sa kaharian at hindi makakapasok”?  Hindi tinutukoy ni Jesus dito ang mga taong hindi maka-Dios.
Sila’y (mga hindi maka-Dios) inilarawan ito ng Biblia bilang tumatakbo mula sa poot ng Dios sa araw
ng paghuhukom at umiiyak sa mga bato at ng kaburulan upang takpan sila.  Hindi sila tatayo sa pintuan
ng kaharian at susubukang makapasok.  Alam nila ang kanilang kasalanan at sila’y tatakbo mula sa Dios
at sa Kanyang poot.

Ang maraming ito na natayo ay mga nag-akalang sa buhay na ito sila ay nasa loob ng kaharian subalit
wala naman.  Ang mga ito ay nakakaalam ng evangelio.  Sila ang mga naligayahan sa mga pribilehiyo
ng iglesia, subalit palaging sinasabi,  “Bukas.  Magsisisi ako bukas.  Maniniwala ako bukas.”  Ito ay
maliwanag mula sa talatang 26 na ang mga ito ang nakatayo sa labas.  Sa talatang 26 ating mababasa
na,  “Kung magkagayo'y pasisimulan ninyong sabihin, Nagsikain kami at nagsiinom sa harap mo, at
nagturo ka sa aming mga lansangan.”  Sila ang mga taong umasa na makakapasok sa kalangitan dahil
sa kanilang kalapitan kay Jesus.  Nakasama nila Siya at ang Kanyang katuruan.

Nagsasalita ng diretso si Jesus sa mga Judyo ng Kanyang kapanahunan.  Sasabihin nila,  “Subalit,
Panginoon, narito kami.  Nakalimutan mo na ba?  Kasama ka naming kumain ng tinapay noong pakainin
mo ang 5,000.  Narinig namin ang iyong pangangaral sa bundok.  Naroon kami?  Naaalala mo ba
kami?”  At ang katumbas nito sa atin ngayon ay ang mga tao na nagsasabi,  “Sandali, nagpupunta ako
sa iglesia.  Nakikinig ako sa mga pangangaral.  Natapos ko ang pag-aaral ng doktrina.  Natutuhan ko
ang Katekismo.  Nagpahayag ako ng aking pananampalataya.  Tumatalon ako sa bawat indayog na
hinihingi ng iglesia.”

Ayon sa talatang 27, sasabihin sa kanila ni Jesus,  “Sinasabi Ko sa inyo, hindi Ko nangakikilala kung
kayo'y taga saan.”  Ito, ay hindi nangangahulugan na hindi alam ni Cristo ang mga taong ito.  Kilala
Niya sila.  Siya ay Omniscient.  Subalit ibig sabihin lamang nito na lahat ng kanilang kasanayan sa
relihiyon, lahat ng panlabas na relihiyon, walang anumang pagkamalapit sa pagitan nila at ng
Panginoon.  Sasabihin ni Jesus,  “Hindi Ko kayo nakikilala.  Oo, nakakakain kayo ng Aking tinapay –
nakisalo sa Aking mga sakramento.  Subalit hindi natin kilala ang bawat isa sa relasyon ng
pagmamahal.”  At kaya naman, Kanyang sasabihin sa kanila, sa hulihan ng talatang 27:  “Magsilayo
kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kalikuan.”

Ano ang ibig sabihin ni Jesus sa salitang  “manggagawa ng kalikuan”?  Muli, hindi ibig sabihin ni Jesus
dito na silang mga taga labas ng iglesia, silang mga hayagang nagkakasala at bukas sa mga
pagsalangsang.  Tiyak kasama dito ang mga mapagpaimbabaw sa iglesia, na ang mga buhay ay
markado ng masasamang mga gawa at sa kanila ay walang pagsisisi.  Subalit ibig sabihin ni Jesus,
kapag Siya ay nagsalita sa kanila bilang mga manggagawa ng kalikuan, na ang mga taong ito ay may
mabuting katayuan at reputasyon sa iglesia na hindi isinasapamuhay ang pananampalataya.  (At
sinasabi ng Biblia na anumang hindi ayon sa pananampalataya ay kasalanan.)  Sa lahat ng ito, sasabihin
ni Jesus,  “Magsilayo kayo sa Akin.”
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At sa talatang 28, ating mababasa na  “Diyan na nga ang pagtangis, at ang pagngangalit ng mga
ngipin.”  Ganito ang paglalarawan ng impierno.  Walang sinuman sa Biblia ang madalas nagsasalita
patungkol sa impierno kundi si Jesus.  Siguro ito ay dahil nakita na ito ni Jesus at alam ni mismo Jesus
ang karanasan sa impierno.  Narito ang impierno na inilarawan bilang isang lugar ng pang walang
hanggang pagdurusa.  Mayroong pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin.  Ang impierno ay isang
totoong lugar.  Marami ang nag-aakalang sila ay patungo sa langit ngunit makikita ang sarili sa
impierno.  Ganito ang babala ni Jesus dito.

Kaya naman mayroong pag-aatubili para sa atin upang magsikap makapasok.  Hindi dapat natin iwanan
ang espiritual na mga kasanayan at pananampalataya kay Jesu Cristo kahit isang araw.  Hindi tayo
dapat maging tamad sa mga bagay na binibigay ng Dios sa atin na gawin bilang mga
mananampalataya, maging ito man ay mahirap.  Dapat tayong magsikap na makapasok sa kaharian.
Ganito ang puwersa ng utos ni Jesus sa talatang 24.  “Magpilit kayong magsipasok sa pintuang
makipot.”  Ginamit ni Jesus ang panghinaharap na araw, ang araw ng paghuhukom, upang itatak sa
ating kasalukuyang pananagutan.  Dapat tayong mamuhay ng isang buhay na naaayos sa nararapat.

Sa mga gumagawa, nangako si Jesus ng isang dakilang pagpapala sa talatang 28 at 29.  Sa talatang
29 nagsasabi si Jesus sa mga tao na darating mula sa silangan at sa kanluran at sa hilaga at sa
kanluran at mauupo sa kaharian ng Dios.  Ibig Niyang sabihin, hindi lamang mauupong kasama ni
Abraham at Isaac at ng mga ama.  Kundi ibig Niyang sabihin na sila ay mauupo kasama Siya sa
Kanyang kaharian sa walang hanggan.  Sa mga ito, sasabihin ni Jesus,  “Kilala ko kayo.  Halika,
manahin n’yo ang kaharian na inihanda para sa inyo mula pa nang maitatag ang pundasyon ng
sanlibutan.”  At ang mga ito ay mabubuhay sa walang hanggang pagpapala kasama ni Cristo sa langit.

Ikaw ay dapat, tayo ay dapat, na magsikap upang makapasok sa kaharian ngayon.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyo kay Jesu Cristo, na Iyo pong Anak, na siyang daan patungo sa
Iyo pong presensya.  Nagpapasalamat po kami sa Iyo para isalin sa amin, sa pamamagitan ng Espiritu,
patungo sa Kanyang kaharian.  Aming dalangin, bigyan kami ng biyaya sa araw-araw upang magsikap
na makapasok sa makipot na pintuan.  Kailangan namin ang biyayang ito, sapagkat ito ay isang
mahirap na panawagan.  Alang-alang kay Jesus, Amen.


