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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Lucas 24:13-35

“Nag-aalab Na Puso At Mga Bukas Na Mata”

ni Rev.  Rodney Kleyn

Ang ebanghelyo ng Mateo, kapitulo 28, ay nagsasabi sa atin na si Jesus ay bumangon sa unang araw
ng isang linggo, iyon ay, Linggo.  Ang Kristianong iglesia ay inaalala ang dakilang pangyayaring ito
tuwing linggo sa pamamagitan ng pagtatakda ng Linggo bilang araw ng pagsamba sa Dios.  Sa
kalagitnaan ng pagsamba ng iglesia ay ang pangangaral ng ebanghelyo.  At ang pangunahin sa
mensahe ng ebanghelyo ay ang krus at ang muling pagkabuhay ni Jesu Cristo.

Nang araw ng Biyernes, maaga pa lamang, si Jesus ay nilitis at ipinako sa krus.  Ang Kanyang
kamatayan ang sakripisyo para sa kasalanan.  Nang araw ng Linggo, maaga pa lamang, Siya ay
matagumpay na bumangon mula sa libingan.  Ating ipinangangaral ngayon ang ebanghelyo ng muling
nabuhay na Panginoon.

Ngayon, ating babalikan ang dakilang pangyayaring ito mula sa Ebanghelyo ng Lucas 24:13-35.
Mangyaring sangguniin ang talatang ito sa inyong mga Biblia.  Sa talatang ito ng Kasulatan ay nakatala
ang isa sa mga pagpapakita ng nagbangon muling Jesus sa dalawa sa Kanyang mga disipulo habang
sila ay naglalakad sa daan mula Jerusalem hanggang Emaus.  Iyon ay araw ng muling pagkabuhay ni
Jesus.  Wala tayong anumang alam tungkol sa dalawang disipulong ito maliban sa ang isa sa kanila ay
nagngangalang Cleopas.  Hindi sila mga kilalang tagasunod ni Jesus.  Marahil  sila ay nakahalubilo ng
karamihan na sumunod kay Jesus at nakarinig ng Kanyang aral.  Sa linggong ito, ang dalawang ito ay
pumunta sa Jerusalem para sa Kapistahan ng Paskua, umaasa na maririnig muli ang aral ni Jesus.
Subalit gaano kamali nangyayari ang mga bagay.  Sa halip na makita at marinig si Jesus na nagtuturo
sa karamihan, nakita nila Siya na nililitis; narinig nila ang karamihan na sumisigaw, “Alisin Siya, ipako
Siya sa krus”; at kanilang nasaksihan ang pagpako sa Kanya.

Iyon ay noong Biyernes.  Ngayon ay Linggo na.  Mayroon silang pagnanasa na makauwi ngayon.
Subali’t ngayong umaga, habang sila ay naghahanda na sa pag-alis, nagsimula namang dumating ang
bali-balita na nakapagtaka sa kanila (t.22).  Ang isang grupo ng mga babae ay nagpunta sa libingan
at natagpuang ang bato ay naigulong na sa pinto at ang katawan ni Jesus ay nawawala.  At sinabi ng
mga babaeng ito na nakakita sila ng anghel na nagsabing si Jesus ay nagbangon na.  At, siyempre, iyon
ay lubhang hindi kapani-paniwala na si Pedro at Juan, na mga apostol, ay nagpunta upang tingnan
iyon.  At gayon ding mga bagay ang sinabi nila.  At nagdagdag sila ng iba pang detalye tungkol sa
telang linen.

Kung kaya’t ang dalawang ito ay nanatili sa Jerusalem para sa iba pang balita.  At mayroon pa nga.
Mayroong ulat mula kay Maria at mayroon ding ulat mula sa mga babae na nakita nila si Jesus.
Pagkatapos ay may dumating ding opisyal  na ulat mula sa Sanedrin at mga Romano na ang ilan sa
Kanyang mga disipulo ay dumating ng gabi at ninakaw ang katawan ni Jesus.
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May mga bagay silang naririnig.  Subali’t kailangan nilang umuwi bago dumilim.  Kaya sila’y umalis na
papuntang Emaus.  At habang sila’y papunta, sinasabi sa atin ng talatang 14, “kanilang pinag-uusapan
ang lahat ng mga bagay na nangyari.”  Sinubukan nilang bigyang saysay ang mga iyon, upang
mapagtagni-tagni nila ang lahat.  Naging anong uring pag-uusap marahil iyon.  Sila ay malungkot,
nalilito sa pagdadalamhati, na si Jesus ay pinatay.  Nguni’t ngayon, ano itong nakamamanghang ulat
ng libingang walang laman?  Marahil ay sinasabi nila, “Paano natin mabibigyang saysay ang lahat ng
ito?”

 Sa dalawang manlalakbay na ito, na lubos na nakatuon sa kanilang pag-uusap, nagpakita si Jesus.
At hindi nila Siya nakilala.  Upang maunawaan ito, dapat nating alalahanin na sa Kanyang pagpapakita
pagkatapos ng muling pagkabuhay, si Jesus ay hindi laging nagpapakita sa parehong anyo.  Siya ay
laging nagpapakita sa anyo na bagay sa isang tiyak na kalagayan.  Halimbawa, nang Siya ay magpakita
kay Maria, sinabi Niya, “Huwag mo Akong hipuin.”  Nguni’t kay Tomas, “Tingnan ninyo ang aking mga
kamay at ang aking mga paa.”  At hiniling Niya kay Tomas na hipuin Siya.  Sa isa pang pagpapakita
Siya ay kumain upang ipakita na Siya ay tunay na nabuhay muli sa katawan mula sa mga patay.
Subali’t gayunman, sa ibang pagkakataon, Siya ay dumadaan sa saradong pintuan bilang espiritu.  Kay
Maria Siya ay nagpakita bilang isang hardinero.  Subali’t sa Kanyang mga disipulo sa silid sa itaas,
nagpakita Siya bilang Panginoon.  Maaari Siyang makilala nila.

Ngayon dito, sa Lucas 24, nagpakita Siya bilang estranghero.  Sa talatang 16, “Datapuwa’t  sa mga
mata nila’y may nakatatakip upang siya’y huwag nilang makilala.”  Sinasabi sa Marcos 16:12 na
nagpakita Siya sa kanila sa ibang anyo habang sila’y naglalakad.  Dito’y ginawa Niya ito na may layunin
na akma sa kalagayang ito.  Dito ay hindi Siya dumating upang patunayan na Siya ay nabuhay na muli,
kundi upang sagutin ang kanilang mga tanong tungkol sa paghihirap ni Jesu Cristo.  Kung Siya’y
nakilala nila, ang buong paksa marahil ay nabago, at ang kanilang pag-uusap ay hindi napunta sa
kanilang nakalilitong tanong.

Kaya Siya ay nagpakita sa kanila bilang maunawain, walang pakunwaring estranghero na handang
makipag-usap sa kanila at tumulong sa kanilang mga suliranin.  Sila’y lubos na nakatuon sa kanilang
pag-uusap na, sa simula, ay hindi man lang nila napansin ang estrangherong ito.  Marahil ay
sinusundan Niya sila ng malapitan o, marahil, inunahan Niya sila.  Sa alinmang kalagayan, narinig Niya
ang kanilang pag-uusap at, sa talatang 17, ay nagtanong:  “Ano ang mga salitaan ninyong ito sa inyong
paglalakad?  At sila’y nagsitigil, na nangalulumbay ang mga mukha.”  Napansin Niya na sila’y
malungkot.  Ito ang dahilan kung bakit Siya pumunta sa kanila – hindi lamang upang sagutin ang mga
pangkatalinuhang suliranin, kundi upang aliwin sila.  Ang kanilang katanungan ay nakabagbag sa
kanilang mga kaluluwa.  Ito’y mabigat sa kanila.  Ito’y nagpalungkot sa kanila.

Para sa Kanyang nakababahalang tanong, si Jesus ay sinaway ni Cleopas (t. 18):  “Ikaw baga’y
nakikipamayan lamang sa Jerusalem, at hindi nakaalam ng mga bagay na doo’y nangyari nang mga
araw na ito?”  Sinasabi ni Cleopas, “Saan ka ba nanggaling, lalaki?  Alam ng lahat ang tungkol dito.
Ito’y napakahalaga sa akin na aking inaasahan na ang bawa’t isa dapat ay pinag-uusapan din ito.  At
wala kang alam tungkol dito?”

Hindi nahadlangan si Jesus.  Piniga Niya sila.  “Anong mga bagay?”  Tanong Niya.  Hinila Niya sila.
Hinayaan Niyang magsalita sila.  Nakakatulong minsan, ang pagkikinig lamang, upang hayaang magsabi
ang iba ng kanilang mga suliranin at magbuhos ng kanilang mga puso.  Ibinibigay nila sa iyo ang lahat
ng piraso.  At kailangan mo lamang ipakita sa kanila kung paano ito nagkakatugma-tugma.  Iyan ang
nangyayari dito.  Ang mga lalaking ito ay may isang dakot na piraso ng palaisipan at hindi nila alam
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kung paano ito pagsasama-samahin.  At hinanap ni Jesus  para sa kanila, ang susing piraso.  At ang
lahat ng piraso ay napunta sa kanilang lugar.

Tingnan natin sandali ang kanilang piraso ng palaisipan.

Marahil ay mas higit pa ang nasabi nila kaysa sa narito sa talata.  Sila ay naglakad ng higit pa sa
dalawang oras.  Nguni’t dito ay may buod ka na nito.  Sa talatang 19 sinabi nila sa estrangherong ito,
“Ang mga bagay tungkol kay Jesus na Nazareno, na isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa
salita sa harap ng Dios at ng buong bayan.”  Sa kaunting mga salitang iyon kanilang ipinahayag ang
kanilang masasayang karanasan sa nakaraang tatlong taon.  Sila’y naging mga saksi sa Kanyang
kapangyarihan:  ang mga patay ay binuhay; ang mga may sakit ay gumaling; ang mahihirap at
nagugutom ay pinakain; ang hangin at mga alon ay sumunod sa Kanya.  At ang marinig Siyang
magturo- o anong kaluguran.  Siya ay “makapangyarihan sa salita.”  Walang propetang katulad Niya.
Sa talatang 21, sabi nila, “Datapuwa’t hinihintay naming siya ang tutubos sa Israel.”  Natitiyak naming
Siya ang Mesias.

Ang aming pag-asa, sabi nila, ay tutulungan Niya kami.  At Siya’y nakipaglaro sa kaisipang iyon.  Iisang
linggo lamang ang nakalipas Siya ay sumakay papuntang Jerusalem sa hiyawan ng karamihan:  Hosana
sa Anak ni David; Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon.  Ang lahat patungkol sa Kanya
ay nagsabi sa atin na Siya ang Mesias.  Subali’t, at narito ang piraso ng palaisipan na hindi tugma
(t.20), ang pangulong saserdote at ang ating mga pinuno (ang salitang ating ay mahalaga) ay ibinigay
Siya sa mga Romano upang hatulan sa kamatayan.  Siya sana ang tagapagpalaya ng Israel.  Maililigtas
Niya sana tayo mula sa kaaba-abang pulitikal na kalupitan ng mga Romano.  Subali’t ibinigay Siya ng
ating mga pinuno.  Siya ay ipinako sa krus.  At tila Siya mismo ay nais ito.  Kahit paano, Siya ay
sumama ng may pagsang-ayon.   Narinig natin ang mga ulat na sinabi Niya sa Kanyang mga disipulo
na huwag lumaban para ipagtanggol Siya.  Nang Siya ay nililitis at maraming uri ng maling bintang,
hindi Siya nagsalita.  Siya ay nanatiling tahimik sa harap ng mga nagbibintang sa Kanya.  At ang
Kanyang kamatayan?  Hindi talaga namin maintindihan.   At ngayon, sabi nila sa Estranghero, bilang
karagdaran sa lahat ng kalituhang ito, mayroong nitong mga ulat mula sa mga babae – na ang libingan
diumano ay walang laman.  Diumano ay may anghel.  At si Juan at Pedro ay nakita rin ang mga
gayunding  bagay.  

Kaya ito ang kanilang pinag-uusapan.  At sinabi nila sa Estranghero:  “May isang bagay na hindi talaga
tumutugma.  Iyon ay ang krus.  Bakit Niya kailangang maghirap?”  Sa talatang 21 sabi nila, “Datapuwa’t
hinihintay naming siya ang Cristo.  Ngayon ang ikatlong araw buhat nang mangyari ang mga bagay na
ito.  At naalala namin na may sinabi Siya tungkol sa ikatlong araw.  Subali’t ang Kanyang kamatayan,
ang pagkapako sa krus, hindi talaga tugma.”  Ang dalawang ito ay natisod sa krus.  

Ang maunawaing Estranghero na kasabay nila ay nakikinig.  At pagkatapos maya-maya Siya ay
nagsalita.  Sa mga talatang 25-27, naroon ang sagot ni Jesus, isang pangaral, sa mga lalaking ito.  Sa
talatang 25, ang Kanyang panimula, sabi ni Jesus,  “Oh mga taong haling, at makukupad ang mga
pusong magsisampalataya sa lahat ng salita ng mga propeta!”  Ngayon, hindi ibig sabihin ni Jesus na
ang mga lalaking ito ay mga mangmang tulad sa hindi maka-Dios na mangmang ng Mga Awit 14 na
nagsasabi si kanilang puso:  “Walang Dios,” at ayaw malaman ang katotohanan.   Hindi, ang mga
lalaking ito ay nais maunawaan itong mga bagay.  Nguni’t ang kanilang kahangalan ay ang kanilang
kakuparan sa pagkaunawa, at lalo na nang hindi nila maunawaan ang mga propeta at ang mga
paghihirap ni Cristo.
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Ibinibigay sa atin ng talagang 27 ang nilalaman ng pangaral ni Jesus:  “At magmula kay Moises at sa
mga propeta, ay ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kaniya sa lahat ng mga
kasulatan.”  Binuksan Niya sa kanila ang Lumang Tipan upang ipakita sa kanila kung ano ang tungkol
dito.  Yao’y isang ganap na pangaral.  Hindi nila ito nakitang lahat – kundi  bahagi lamang nito.  At kaya
ipinakita itong lahat ni Jesus sa kanila.  Sinimulan Niya kay Moises.  Ang ibig sabihin ay nagsimula Siya
sa aklat ni Moises – ang unang limang aklat ng Biblia.  Sinabi Niya marahil ang pangako sa Genesis
3:15, ang Binhi ng babae na dudurog sa ulo ng ahas.  Sinabi Niya marahil ang pagbubuhos ng dugo
ng mga hayop upang takpan ang kahubaran nina Adan at Eba; ng paghahandog ni Abel ng tupa; ng
tanda ng pagtutuli, kung saan mayroong pagbubuhos ng dugo.  Sinabi Niya marahil ang Israel sa
Ehipto, at ang kordero ng Paskua; ng kautusan ng mga Levita; ng handog para sa kasalanan; ng
kumasangkapan na nagdala ng mga kasalanan ng tao sa ilang.  Naikwento marahil Niya sa kanila ang
kasaysayan ng Israel, ang pananakop sa Canaan, ang mga hukom, si David, si Solomon, ang mga hari,
at ang lahat ng dugo na nabuhos sa paghahandog; ang lahat ng paghihirap ng bayan ng Dios.  Sa
buong pagkakataong iyon, ipinapakita Niya sa kanila na ang Lumang Tipan ay nangungusap patungkol
sa Kanya.

Sa talatang 26, mayroon tayong paksa ng Kanyang pangangaral sa retorikang katanungan na inilagay
Niya sa kanila.  Sabi niya, “Hindi baga kinakailangan g si Cristo ay maghirap ng mga bagay na ito, at
pumasok sa kaniyang kaluwalhatian?”   Isang makapangyarihang retorikang katanungan, ang puwersa
nito ay:  Oo!  Dinanas ni Cristo ang lahat ng ito.  Kailangan Niyang danasin.  Ito ang punto ng lahat ng
sinabi sa kanila ni Jesus.  Ito ang paraan na laging nilalayon ng Dios na maging – ang daan ng
kasalanan, at sa kabila ng kasalanan – biyaya.  Ang daan ng Pagbagsak at ang kasalanan ng tao, at
ang krus upang bayaran ang kasalanan.  Ang kasalanan at ang bunga nito ay dapat harapin.  At ang
tanging paraan ay pagbabayad para sa kasalanan – ang paghihirap ng Tagapamagitan.

Sila’y nakinig.  At ang kanilang mga puso ay nag-alab sa kanilang kalooban.  Sila’y nanghawakan sa
bawat sinalita Niya.  Gaano kainam naunawaan ng Estrangherong ito ang Mga Kasulatan.  Gaano
kagaling Niya ipinaliwanag ang mga talata na hindi nila kailanman naunawaan, kinukuha mula sa
Kasulatan ang lahat ng uri ng bagay na hindi nila naiugnay sa kanilang Mesias.  Ang paghihirap ng
Cristo sa aklat ng Mga Awit; ang krus ng Cristo sa propeta Isaias; at iba pa.

At sinalita din ni Jesus sa kanila ang tungkol sa kaluwalhatian ni Cristo bilang layunin ng Kanyang
paghihirap.  Ang kaluwalhatiang ito ay hindi pambansang kaluwalhatian na tulad ng inasahan nila.
Nguni’t dinala Niya sila pabalik sa Pagbagsak at sa kanilang dakilang kaaway – ang diablo at ang
kasalanan – upang ipakita sa kanila na ang Mesias ay darating hindi upang lupigin ang pulitikal na
kaaway kundi upang talunin ang kasalanan.  Dinala Niya sila sa katagumpayan ng Pagbaha, ng Israel
sa Ehipto, ni David laban sa kanyang mga kaaway.  At ipinakita Niya sa kanila na ang lahat ng ito
katagumpayan laban sa kasalanan at sa kapangyarihan ng kadiliman.  Ang kaluwalhatiang sumunod,
ay palaging dumarating sa pamamagitan ng tagumpay laban kay Satanas at sa kasalanan.

At habang sila’y nakikinig, nagpasimula nilang maunawaan ang kaluwalhatian ni Cristo bilang espiritwal
at hindi panglupa.  Nagpasimula nilang makita na, oo, ang krus ay kinakailangan bilang pakikipagbaka
laban sa kasalanan at kay Satanas.   At ang krus at ang paghihirap ni Cristo ay matagumpay – ang
Kanyang daan tungo sa kaluwalhatian.  Nagpasimula nilang maalala ang mga salita ni Jesus patungkol
sa Kanyang sariling paghihirap.

At kaya nga si Cristo, sa pangangaral na ito, ay ipinapakita sa kanila ang pagkakaisa ng mga Kasulatan.
Ipinakita Niya sa kanila na ang krus na kanilang nakatisuran ay ang susi sa lahat ng ito.  Sa talatang
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32, ang kanilang mga puso ay nag-alab sa kanilang kalooban habang sila’y nakikinig.  Iyon ay,
pinaniwalaan nila ang sinasabi Niya.  Pinaniwalaan nila ang mga Kasulatan patungkol kay Cristo at ang
Kanyang paghihirap.  Nakita nila ang kahalagahan ng krus.

At pagkatapos, napakabilis, nasa Emaus na sila.  Nakakadismaya.  Nakapaglakad-lakad pa sana sila at
patuloy na nakikinig sa taong ito buong gabi.   Subali’t sila ay nasa bahay na.  At gabi na.  Kaya pinilit
nila ang estrangherong ito na manatili sa kanila nang gabing iyon.  Matapos ang lahat,  kakailanganin
Niyang maghanap ng matutuluyan.  Sinasabi sa atin ng talatang 29, “at siya’y kanilang pinigil,”  iyon
ay, pinilit nila Siyang manatili.  At Siya’y pumayag.  At pumasok Siya sa kanilang tahanan.

At sinasabi sa atin ng talatang 30 na umupo Siya upang kumaing kasama nila.  Kaniyang dinampot ang
tinapay at binasbasan at ito’y pinagputol-putol at ibinigay sa kanila.  Mayroong isang lubhang karaniwan
dito.  Kanilang naalala ang pagpapakain sa karamihan, ang ulat ng mga disipulo tungkol sa huling
Hapunan, at walang anu-ano ay nabuksan ang kanilang mga mata.  Kilala nila kung sino ito.  At ating
makikita si Cleopas na nagbubukas ng kanyang bibig upang magsabi tulad ng:  “Panginoon ko, at Dios
ko!”  O mailalarawan natin siya o ang kanyang kaibigan na umaabot upang yakapin itong Estranghero.
Subali’t Siya’y nawala.  Siya’y nawala sa kanilang paningin.  Sila ba’y nanglupaypay?  Sila ba’y
nalulungkot ngayong Siya ay wala na?  Hindi, hindi.  Sila ay lubos na nasisiyahan.  Ang kanilang mga
mata ay nabuksan.  Ngayon ay naunawaan nilang lahat.  Ang paghihirap, ang krus, subali’t gayundin
ang muling pagkabuhay at kaluwalhatian.  Ang lahat ay nagkakatugma na sa kanilang mga isipan.
Kailangang maging ganito.

At ngayon masdan sila.  Nang oras ding iyon sila ay nagmadaling bumalik sa Jerusalem upang
magdagdag sa kaligayahan ng mga disipulo.  Pakinggan silang bumulalas:  “Siya’y nagbangong muli,”
at iugnay ang talatang 35, kung anong mga bagay ang nangyari habang nasa daan at kung paano
Siyang nakilala nila sa pagpuputol-putol ng tinapay.  Anong kagalakan.  Nakita nila ang nabuhay na
Panginoon!

At ngayon ay naunawaan nila ang Kanyang paghihirap.  Kanilang nasaksihan ang Kanyang
kaluwalhatian.

Hindi ba ito isang kamangha-manghang talata?  Dalangin ko na natangay din kayo ng Banal na Espiritu
sa pamamagitan nito.

Magtapos tayo ngayon sa pamamagitan ng ilang punto ng paglalapat.

Una, kung iyong nakita at naunawaan ang mga Kasulatan tulad ng ipinaliwanag ni Cristo dito; kung
iyong nakita si Cristo at ang Kanyang paghihirap bilang pinaka-gitnang paksa ng Salita ng Dios; kung
iyong naunawaan ang kahalagahan ng krus bilang kabayaraan sa iyong mga kasalanan at nakita ang
kaluwalhatian ni Cristo bilang makalangit at hindi makalupa – pinupuri nila ang Dios dahil sa iyong mga
bukas na mata.  Gaano natin kanais lahat na marinig ang pangangaral ni Jesus.  Nguni’t ngayon,
binuksan ng Dios ang ating mga mata upang makita ang mga bagay na ito.  At Siya’y nangungusap sa
atin sa tunay na pangangaral ng ebanghelyo.  Si Cristo ay muling nabuhay.  Purihin ang Dios para sa
mga bukas na mata.

Ikalawa, mamuhay nawa ito, hindi lamang sa ating mga isipan, kundi sa ating mga puso.  Tulad ng mga
disipulong ito, maaari tayong magulumihanang madalas ng ating mga makalupang katayuan.  Lalo na
ng mga kasakitan at ng pighati at ng paghihirap na dumarating minsan sa buhay.  Kung gayon ang krus
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at paghihirap nawa ni Cristo ay mamuhay sa ating mga puso.  Ang paghihirap ay kinakailangan hindi
lamang para kay Cristo, kundi maging sa atin.  Sa Mateo 16 sinasabi ni Jesus sa Kanyang mga disipulo
na kailangan Niyang maghirap at mamatay at ang pagiging alagad ay nangangahulugang pagtatanggi
sa sarili, pagpasan sa ating krus, ang pagsunod sa Kanya sa landas ng paghihirap.  Ito ang Kanyang
daan tungo sa kaluwalhatian.  At para sa atin ay gayundin.  Kung magtitiis tayong kasama Niya, tayo’y
lumuwalhati ring kasama Niya (Mga Taga Roma 8:17).  Paniwalaan mo ito.  Ang krus ang daan ni Cristo
tungo sa kaluwalhatian.  At ang paghihirap, para sa bawa’t anak ng Dios, ay ang paraang itinalaga ng
Dios tungo sa kaluwalhatian.

Ikatlo, mayroon tayo ditong pampalakas-loob sa panalangin.  Ikaw ba’y nalilito?  Ikaw ba’y
nagugulumihanan?  Kung gayon ay idalangin mo ito sa Panginoon.  Tulad ng sinasabi ng mang-aawit,
buksan ninyo ang inyong puso, buksan ninyo ang inyong daing, sa Kanya.  Siya’y makikinig.  Siya’y
nakikiramay sa Kanyang mga hinirang.  “Bakit kayo lubos na nalulungkot?”  Tanong Niya sa mga
manlalakbay na ito.  Ngayon mayroon tayong Punong Saserdote na nababagbag sa ating mga
kahinaan, tinukso at sinubok sa lahat ng punto tulad natin, muling nabuhay na matagumpay sa
kaluwalhatian, tumatanggap sa mga dalangin ng Kanyang hinirang.  Makinig tayo sa Kanya.  Huwag
tayong makipagtunggali sa Salita ng Dios, kundi atin itong dinggin at ilagay ang ating tiwala kay Cristo
na ipinahayag ng Dios lahat sa mga Kasulatan.

__________________________________

Tayo’y manalangin.

Panginoon, pinasasalamatan Ka po namin para sa mga Kasulatan, na mga magagandang kapahayagan,
mula pasimula hanggang wakas, ng paghihirap ng Tagapagligtas, na siya naming kapalit.  At ngayon,
kami ay nakikigalak sa Kanyang kaluwalhatian.  Siya ay muling nabuhay, at Siya ay umakyat, at Siya
ay nakaupo sa Inyo pong kanang kamay.  Ito’y nagbibigay sa amin ng dakilang pag-asa at dakilang
katiyakan bilang Inyo pong  mga hinirang sa sanlibutang ito.  Panginoon, dalangin po namin na Siya
ay muling pumarito.  Pumarito ka, Panginoong Jesus, oo, madali Ka pong pumarito.  Alang-alang kay
Jesus kami’y dumadalangin, Amen.


