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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mateo 28:20

“Ang Paglisang Pangako ni Jesus: Ako’y Sumasa Inyong Palagi”

ni  Rev. Rodney Kleyn

Apat na pung araw matapos ang Kanyang muling pagkabuhay mula sa mga patay, si Jesus, sa Kanyang
makalupang katawan, ay nilisan ang sanlibutan at umakyat sa kalangitan.  Ang katotohanan ng
pag-akyat ni Jesus ay may malaking pakinabang sa atin bilang mga mananampalataya dito sa mundo.
Hindi lamang nito ipinaaalala sa atin ang katotohanan ng buhay ni Jesus sa lupa, ang panahon na
Kanyang ginugol kasama ang Kanyang mga alagad, ang Kanyang buhay at ministeryo, ang Kanyang
kamatayan at pagkabuhay na muli, at lahat ng pagpapala ng kaligtasan na atin dahil sa Kanyang ginawa
bago ang Kanyang pag-akyat.  Kundi dapat din itong maging dahilan upang itaas ang ating mga kaisipan
at pagbubulay kung saan naroon si Jesus ngayon at kung ano ang Kanyang ginagawa doon.  Bilang ating
umakyat na Tagapagligtas, ibinigay kay Jesus ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa.
Pinamamahalaan Niya ang lahat ng bagay mula sa kanan ng kapangyarihan ng Dios.  Siya ay nabubuhay
bilang ating Tagapamagitan sa presensya ng Dios, patuloy na namamagitan para sa atin.  At
nagpapadala Siya ng mga dakilang pagpapala sa mundo para sa atin na Kanyang mga hinirang na
nananatili sa sanlibutan.

Ngayon ay ating tutunghayan ang paglisang pangako ni Jesus sa Kanyang mga alagad na naitala sa
huling bahagi ng huling talata ng ebanghelyo ayon kay Mateo, Mateo 28:20:  “At narito, ako’y sumasa
inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.”

Gaano kahalaga itong mga huling salita ni Jesus sa Kanyang mga alagad.  Sa loob ng maraming taon sila
ay namuhay at lumakad na kasama Niya.  Siya ay naging kanilang Kaibigan at Pinuno, na kanilang
inasahan.  Kamakailan lamang Siya ay inilayo sa kanila ng kamatayan.  Gaano ito kapighati at
nakakalungkot para sa kanila.  Pagkatapos Siya ay bumangon at nakasama nilang muli.  Gaano nila
pinahalagahan ang Kanyang presensya.  Nguni’t ngayon, sa Kanyang pag-akyat, ay iiwan silang muli ni
Jesus.  At sa pagkakataong ito ang Kanyang paglisan ay palagian na.  Muli ang mga alagad ay
napipighati.  Sinasabi sa Mga Gawa 1 na sila ay nakatingin sa kalangitan pagkatapos ng Kanyang
paglisan.  Iyon ay pagtingala ng pangungulila at pagtatanong.  Saan Siya nagpunta?  Bakit Siya lumisan?
Babalik ba Siya?  Subali’t nauulinigan nila sa kanilang mga tainga ang mga huling salita ni Jesus:  “Narito,
ako’y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.”

Madali lang para sa atin na di-mapuna ang mga salitang ito.  Sila ay bumabagsak sa anino ng dakilang
tagubilin ng Mateo 28:19-20, kung saan sinabi ni Jesus, “Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin
ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila’y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng
Anak at ng Espiritu Santo:  na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na
iniutos ko sa inyo.”   Sa tagubiling ito sinasabi ni Jesus hindi lamang sa Kanyang mga alagad, kundi
maging sa iglesia at mga mananampalataya ng bawa’t panahon, kung bakit Niya sila iniwan sa
sanlibutan.  Tayo ay narito upang maging mga tagapag-patotoo ni Cristo at dalhin ang ebanghelyo sa
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mga bansa.  Sa tagubilin na ito sinasabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad, “Iiwanan ko kayo dito sa
sanlibutan na may tungkuling turuan ang lahat ng bansa, ng pagdadala ng ebanghelyo hanggang sa dulo
ng sanlibutan.”  Marahil ay natigilan sila sa malaking tungkuling ibinigay sa kanila ni Jesus.

Sa mga napipighati at ngayon ay mga walang kasamang alagad, ibinigay ni Jesus ang pangakong ito:
“Narito, ako’y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.”  Gayon na lamang marahil
kahalaga ang pangakong ito sa mga alagad.

Ang pangakong ito ay para rin sa atin ngayon, makalipas ang dalawang libong taon.  Anong pangako ito
para sa atin.  Gaano natin kailangan ang presensya ni Jesus.  Isipin na lamang kung tayo ay mag-isa
sa sanlibutang ito kung wala ang presensya ni Cristo.  Gaano nakakatakot mag-isa.  Tayo ay nilikha ng
Dios para sa pakikisama at pakikipisan, hindi lamang sa isa’t-isa, kundi sa Kanya.  Nilikha Niya tayo na
may pagnanasang makipisan sa iba – hindi lamang para sa hatid nitong ligaya, kundi maging sa
pagsasamahan at kalakasan na nakukuha sa mga relasyon.  At ginawa Niya ang tao upang maging
Kanyang kaibigan at umaasa sa Kanya.  Bilang kristiano sa sanlibutan, alam mo kung ano ang ibig sabihin
niyon.  Alam mo kung ano ang paglakad kasama ng Dios.  Alam mo kung ano ang pag-asa sa Dios sa
panalangin.  Alam mo kung ano ang makasumpong ng kalakasan sa Dios habang Siya ay nangungusap
sa iyo sa Kasulatan, sa kaguluhan ng iyong buhay.

Isipin, minsan, ang buhay na walang presensya ng iyong Tagapagligtas.  Nakakatakot.  Si Jacob, sa isang
pagkakataon, ay nakaramdam ng pag-iisa.  Nang si Jacob ay nasa Betel, sa pagtakas niya sa
nakamamatay na kapatid na si Esau, naramdaman niya ang pag-iisa.  Kakila-kilabot.  Subali’t nagpakita
sa kanya ang Dios sa panaginip – ang panaginip ng isang hagdan na umaabot sa langit.   Matapos makita
ito ni Jacob, sinabi niya:  “Tunay na ang Panginoon ay nasa dakong ito.”  At maaari na siyang
magpatuloy, sapagka’t nalalaman niya ang presensya ng Dios.

Natakot din si Moises na maiwang mag-isa ng Dios.  Sa Exodo 33 si Moises, nauunawaan ang dakilang
tungkulin ng pangunguna sa bayan ng Dios sa ilang tungo sa Canaan, at nalalaman ang kanyang sariling
kakulangan para sa tungkuling ito, ay iginiit na hindi niya ito magagawa nang mag-isa.  Kung kaya’t
sinabi ng Dios,  “Ako’y sasa iyo, at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan.”  Dahil dito, si Moises ay
makapagpapatuloy.  Sinabi niya sa Exodo 33:15, “Kung ikaw ay hindi sasa akin ay huwag mo na kaming
pasampahin mula rito.”  Ang presensya ng Dios at ni Cristo ang nagbibigay sa atin ng kalakasan upang
magpatuloy sa mundong ito.

Ang presensya ng Dios ay ang Kanyang biyaya.  Ito’y ang kapangyarihan ni Cristo na dumarating sa atin
upang tulungan tayo at alalayan tayo.  Hindi lamang ito kaalaman na ang Dios ay nasa bawa’t dako at
lubhang makapangyarihan.  Kundi ito ay malaman na kasama natin ang presensya ng Kanyang biyaya
upang tayo’y palakasin.  Nang sabihin ni Pablo, “Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa
nagpapalakas sa akin,” ibig niyang sabihin na ang kapangyarihan ng biyaya ng Dios kay Cristo ang
kanyang kalakasan.  Tulad ng sinasabi ng Dios kay Pablo sa ibang lugar, “Ang aking biyaya ay sapat na
sa iyo.”  O anong biyaya.  Hindi lamang para sa bawa’t isa kundi maging para sa iglesia ng Dios sa
mundong ito.  Ang mga alagad na sinabihan ni Jesus ng pangakong ito ay kumakatawan sa iglesia ng
Bagong Tipan.  Si Cristo ay nasa at kasama ng Kanyang iglesia.

At, oh, gaano natin kailangan ang presensya ni Cristo.  Ang isang dahilan kung bakit natin ito kailangan
ay mayroon tayong dakilang tungkulin na dapat gawin.  Ang tungkuling yaon ay unang ibinigay sa
dakilang tagubillin.  Ang ating tungkulin bilang mga mananampalataya sa mundong ito at bilang iglesia
ng Dios ay ang yumaon sa buong mundo at ituro ang ebanghelyo sa mga makasalanan.  Gaano natin
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kailangan ang presensya ni Cristo para dito! Naramdaman ng mga alagad ang pangangailangang iyon.
Isa silang pangkat ng mga walang pinag-aralang mga taga-Galilea.  Sa kanila’y sinabi ni Cristo, “Dahil
dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa.”  Marahil ay naisip nila,
“Pero, Jesus, ikaw ang guro.  Narito kami upang matuto hindi upang magturo.”

Ang dakilang tagubiling ito, na magturo, ay ginagamit din naman sa iglesia, at ang gawain sa loob ng
iglesia at sa ating mga Kristianong tahanan, ang pagtuturo at pagbabaustismo sa ating sariling mga anak
ng tipan.   Ginagamit din ito ngayon sa mga magulang, sa mga may katungkulan, sa mga matatanda sa
iglesia, sa mga tagapagturo sa paaralan, sa ating lahat sa ating pagkikipag-ugnayan sa isa’t-isa at
pagpapalakas sa isa’t-isa sa katawan ni Cristo.  Sinoman sa atin na sangkot dito ay nalalaman kung
gaano ito kahirap.  

Subali’t hindi lamang ito ang ating tungkulin sa mundong ito.  Kasama rin sa ating tungkulin ang lahat
ng ating pakikipagbakang espiritwal laban sa mga kaaway ng sanlibutan at si Satanas at ang laman.
Tayong lahat ay tinawag sa isang palagiang pakikipagbaka araw-araw sa kasalanan.  Gaano natin
kailangan ang presensya at kapangyarihan ni Cristo sa atin.  Kasama sa ating mga tungkulin ang pagtitiis
sa lahat ng mga pasanin at kabagabagan sa buhay, ang pighati, ang sakit, ang kahirapan, ang mga
alalahanin, at ang mga kabalisahan tungkol sa hinaharap.  Kabilang dito ang pag-uusig sa iglesia at sa
mga mananampalataya.  Para sa mga alagad, ito ay tunay na takot.  Kinamuhian sila ng mga Hudyo.
At kanilang kinamuhian ang ebanghelyo ni Cristo.  Kinaharap ng mga alagad ang mga oposisyon sa
sanlibutang ito sa kanilang tungkuling pagtuturo ng ebanghelyo.  Sa buong kasaysayan ng mundong ito,
sa mas mataas  o mas mababang antas, ang iglesia ay inusig.  

At naroon sa hinaharap para sa iglesia ang Malaking Kapighatian.  Gaano natin kailangan ang presensya
ni Cristo.

  Ang higit na nagpapakita ng ating pangangailangan ay ang ating sariling kawalang kasapatan, ang ating
karupukan at kahinaan, at ang katotohanan na ang tulong mula sa tao ay laging nabibigo.  Hindi ito
kailanman nagtatagal.  Makikita mo ito mula sa pananaw ng iyong sariling buhay.  Ang tungkulin at mga
pananagutan na mayroon ka, ang mga pagpupunyagi na iyong naranasan, ang mga pag-atake sa iyong
pananampalataya, ang mga tukso na iyong kinakaharap – gaano tayo kahina.

Isipin na lang si Pedro.  Ipinagyabang niya na siya ay malakas, na hindi niya ikakaila ang kanyang
Panginoon.  Subali’t nasumpungan niya nang kanyang ikaila ang Panginoon kung gaano siya kahina.  Siya
ay nanumbalik bilang alagad.  Nguni’t kinailangan niya ang presensya ng Panginoon.  Isipin kung gaano
niya ninais na kumapit sa Panginoon.  

Lubha tayong mahina na hindi natin kayang tumayo ng isang saglit.  Sa dakilang tagubilin sa kanya,
nasumpungan ng iglesia na siya ay mahina.  Napag-uusapan ang kanyang tungkuling pangangaral, sabi
ni Pablo:  “At sino ang sapat sa mga bagay na ito?”  Kapag iyong tiningnan ang kasaysayan ng iglesia
mula sa panlabas na pananaw, ito’y kwento ng kahinaan at mga kabiguan.  Maging ngayon ang iglesia
ay maliit.  Ang kanyang mga pinuno ay mahihinang lalaki, mga makalupang sisidlan.  Sila’y dumarating
at umaalis.  Ang ating kakulangan ay nagpapakita na kailangan natin ang presensya ni Cristo.

Sa iglesia at mananampalataya sa mundong ito, mahina at nahaharap sa isang dakilang tungkulin, ay
may pangako si Cristo:  “Narito, ako’y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.”
Iyan ang nananatiling pangako, ang nananatiling pangako ng palagian, walang hanggang presensya ni
Cristo sa Kanyang iglesia at sa mga mananampalataya, mula ngayon, hindi, mula sa panahon ng kanyang
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pag-akyat haggang sa panahon ng ikalawang pagbabalik ni Jesu Cristo, sinasabi ni Jesus, “Ako’y
sumasainyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan.”

Sa mga labi ng umakyat na Cristo, iyon ay magagandang salita.  Sapagka’t, una, nang sabihin ni Jesus
“sa katapusan ng sanglibutan,” nasa isip Niya ang panahon na Siya’y muling babalik sa mga alapaap ng
kalangitan kasama ang Kanyang mga banal na anghel.  Sa Kanyang paglisan, nasa isip ni Cristo ang
Kanyang ikalawang pagbabalik.  Sa Juan 14:  “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.”  Halos 2,000 taon na ang nakalipas mula nang umakyat si Cristo.
Nguni’t, alam mo ba, ang Kanyang isipan mula noon hanggang ngayon ay hindi naanod mula sa
katapusan ng panahon at Kanyang muling pagdating?  Siya’y darating.

Gayundin ang salitang “katapusan” ay tumutukoy sa layunin ni Cristo.  Mayroon siyang hangarin at
layunin sa lahat ng mga bagay.  Ang Kanyang hangarin para sa atin ay hindi kung anong mayroon tayo
dito at ngayon sa kapanahunan.  Subali’t ang Kanyang hangarin ay ang kaluwalhatian ng Kanyang iglesia
at mga hinirang sa bagong langit at bagong sanlibutan.  Hindi lamang ang Kanyang ikalawang pagbabalik
ang nasa Kanyang isipan, kundi nasa isip din Niya, sa Kanyang paglisan, ang kaluwalhatian sa kabila
noon.  Ito ang katapusan.

Ang salitang “katapusan” din naman ay tumutukoy sa mga mahihirap na bagay na daranasin ng iglesia
agad-agad bago ang pagbabalik ni Cristo – na tinatawag sa Biblia na Dakilang Kapighatian.  Sa panahong
iyon, ang Anticristo ay darating.  Magkakaroon ng malaking pandaigdigang pagkamuhi sa katotohanan
sa mga Cristiano, na may mapait na pag-uusig.  At kapag si Jesus ay nagsasalita na sasaatin hanggang
sa katapusan, ito ang nasa Kanyang isipan, ito ang Kanyang pangako:  “Buong panahon mula ngayon
hanggang sa Aking pagbabalik, sa lahat ng paghihirap na inyong haharapin bilang mananampalataya at
bilang iglesia, hindi Ko lamang kayo iisipin at aalalahanin kayo sa harap ng Dios sa aking pamamagitan;
hindi Ko lamang pamumunuan ang lahat ng bagay para sa iyong kapakanan at kaligtasan mula sa Aking
nataas na kalagayan sa kalangitan; kundi Ako’y sasainyo – sasamahan Ko kayo sa lahat mga karanasang
iyon; Ako’y naroon bilang inyong kalakasan at suporta bilang Siya na inyong masasandalan at
maaasahan.  Hindi ko kayo iiwang mag-isa.”  Iyan ang ipinapangako ni Jesu Cristo.  At ang Kanyang mga
pangako ay hindi nabibigo.   

Sa ating pag-iisip sa umakyat na Cristo, hindi natin Siya dapat isipin bilang nataas sa Kanyang
makalupang kalikasan sa kanan ng Dios.  Hindi natin Siya dapat isipin bilang lumibang katawan mula sa
atin.  Kundi dapat nating alalahanin na Siya, sa isang napaka totoo at makapangyarihan at
mapagtaguyod na paraan, ay kasama natin ngayon.  Siya’y kasama mo bilang isang Kristiano.  Siya’y
kasama ng iglesia, na Kanyang katawan at kasintahang babae.  Sa lahat ng ating kinakaharap sa
mundong ito, sa ating malaking tungkulin, sa ating mga kahinaan, hindi tayo nag-iisa.  Sa Mga Taga
Hebreo 13:5 mayroong magandang pangako hango sa Lumang Tipan at dinala sa Bago.  Ito’y
mababasang:  “Sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita
pababayaan.”  Subali’t sa wikang Griyego, ang orihinal na teksto ng Bagong Tipan, ito ay inilagay ng may
higit na lakas, na may limang negatibo, na parang ganito:  “Sa anumang paraan ay hinding, hinding,
hinding, hinding, hindi kita papagkukulangin ni pababayaan.”  Iyan ang pangako ni Cristo na hindi
kailanman mabibigo.

Paano si Jesus sa atin?  Hindi ito katulad nang Siya ay kasama ng Kanyang mga alagad, hindi ba?  Hindi.
Hindi ito katulad.  Ang Kanyang presensya ay mas dakila at higit na mas makapangyarihan kaysa sa
Kanyang presensyang pisikal kasama ng Kanyang mga alagad.  Paano Siya sa atin ngayon?  Siya ay
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sumasa atin sa pamamagitan ng Kanyang Salita at Espiritu.  Kapag sinasabi natin na Siya ay sumasa atin
sa pamamagitan ng Salita, ibig natin sabihin, una, na ibinigay Niya sa atin ang Kasulatan, ang buhay na
Salita ng Dios, na kapaki-pakinabang sa atin sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo,
sa kaaliwan, sa pagbibigay-kalakasan, sa pagpapa-alala.  Ang Kasulatan ay binubuksan at ipinahahayag
sa atin ang daan ng kaligtasan at si Jesu Cristo.  Ibinibigay nila sa atin ang lahat ng kailangan nating
malaman para sa ating pananampalataya at buhay.  Naglalaman ito ng kalooban ng Dios para sa iglesia
at kalooban ng Dios para sa iyo at sa aking buhay.  Sila ang makapangyarihang presensya ni Cristo sa
iglesia.  Isipin na lamang kung anong kalakasan naging ang Biblia sa iglesia sa lahat na panahon.

Nguni’t si Cristo bilang naroon sa pamamagitan ng Salita ay nangangahulugan din na Siya’y sumasa atin
sa pangangaral ng ebanghelyo, na siyang Kanyang itinalaga bilang paraan ng paghahatid ng Salita sa
mga makasalanan.  Siya’y sumasa atin sa iglesia.  Siya’y sumasa atin sa mga may katungkulan na
ipinagkaloob Niya sa iglesia.  At Siya’y sumasa atin sa pangangaral na tinawag Niyang gawin ng iglesia.
Ang pangangaral ay isa sa mga dakilang kaloob ng umakyat na Cristo.  Sa Efeso 4:10-13, “Ang bumaba
ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan, upang kaniyang mapuspos ang lahat
ng mga bagay.  At pinagkalooban niya [ito ang mga kaloob na ibinigay ng umakyat na Cristo] ang mga
iba na maging mga apostol; at ang mga iba’y propeta; at ang mga iba’y evangelista; at ang mga iba’y
pastor at mga guro; sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni
Cristo:  hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya, at ang pagkakilala sa
Anak ng Dios, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng
kapuspusan ni Cristo.”  Sa tunay na pangangaral ng Salita, si Cristo ay kasama ng Kanyang iglesia upang
siya’y alagaan, pakainin, palakasin ang mga mananampalataya, upang dalhin tayo tungo sa araw na tayo
gagawing ganap kasama ni Cristo at lahat ng mananampalataya.  Sa pangangaral, mayroon tayong
kapangyarihan at presensya ng umakyat na Cristo.

At pagkatapos, malapit na nakakabit dito, ang isa pang paraan kung paanong si Cristo ay sumasa atin
ay sa pamamagitan ng panalangin.  Ang panalangin ay isang kaloob.  Ito ang paraan ng malapit na
pakikipag-ugnayan kay Cristo.  Tinuruan Niya angKanyang mga alagad at ang Kanyang iglesia upang
manalangin.  At Kanyang iniwanan sila ng kaloob ng panalangin at mga dakilang pangako.  Sa Mga Gawa
1:14 mababasa natin ang unang Bagong Tipan na “ang lahat ng mga ito’y nagsipanatiling matibay na
nangagkakaisa sa pananalangin.”  Si Cristo’y kasama nila.  Alam natin ang presensya ni Cristo sa ating
paglapit sa Kanya sa panalangin.

Gayundin naman, si Cristo ay sumasa atin sa pamamagitan ng paghahasik ng Kanyang Salita sa ating
mga puso upang tayo’y mamuhay at lumakad na kasama Niya sa kabanalan.  Kung iyong babasahin ang
mga sulat sa Bagong Tipan, at lalo na ang sulat sa mga taga-Efeso, makikita mo na si Pablo ay
nangungusap tungkol sa pagging “na kay Cristo” at si Cristo ay “nasa inyo.”  Ano ang ibig sabihin noon?
Ito’y nangangahulugan na tayo ngayon ay mga bagong nilalang dahil sa buhay ni Cristo sa atin na
naglalapit sa atin tungo sa kalangitan sa ating pag-iisip at pananalita at pamumuhay.  Si Cristo ay nasa
atin.  Sinasabi ni Pablo, “Hindi  na tayo ang nabubuhay; kundi si Cristo ang nabubuhay sa atin, at ang
buhay na ikinabubuhay ko ngayon,” sabi niya, “ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya sa Anak ng
Dios.”  Si Jesus ay nabubuhay sa atin.  Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Cristo ay itinanim
ng Dios sa atin upang ang Kanyang Salita ay mabuhay sa ating mga kaluluwa at gawin tayong mga
bagong nilalang.

Si Cristo ay sumasa atin sa mga tunay na paraang ito hanggang sa katapusan ng panahon.  At ang lahat
nang ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na ibinigay Niya sa atin.
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Nang ang mga alagad ay napighati sa kaisipang iiwan na sila ni Jesus, sinabi ni Jesus, “Hindi, mas
mainam para sa inyo na ako’y umalis, dahil magkagayon Ako’y babalik sa inyo sa Espiritu, na siyang mas
mainam para sa inyo.”  Sinasabi Niya sa Juan 16:7, “Nararapat sa inyo [o mas mainam para sa inyo, o
kinakailangan para sa inyong kabutihan] na ako’y yumaon; sapagka’t kung hindi ako yayaon, ang
Mangaaliw ay hindi paririto sa inyo; nguni’t kung ako’y yumaon, siya’y susuguin ko sa inyo.”

Ang kapangyarihan ng Espiritu ay hindi limitado.  Ang Espiritu ay hindi dumating sa iglesia sa Bagong
Tipan na may hangganan.  Kundi ang Espiritu, na Siya mismong Dios, ay dumarating ng may buong
kapangyarihan at pagka-Dios sa iglesia at puso ng bawa’t hinirang na anak ng Dios na naiwan sa
sanlibutan.  Siya’y kumikilos sa kanila, at Siya’y kumikilos sa pamamagitan nila, upang ihanda sila, upang
dalhin sa kanila ang biyaya ng Dios, upang gawin silang mabunga sa maka-Dios at mabubuting gawa,
upang muli silang likhain ayon sa wangis ni Cristo, upang ibigay sa kanila ang pananaw ng
pananampalataya at espiritwal na paningin sa mga bagay.

Ang presensya ng Espiritu ay tunay.  Ang presensya ng Espiritu ay makapangyarihan.  Kung saan
mayroong kadiliman at kamangmangan at pagiging hindi maka-Dios, ang Espiritu ay nagbibigay liwanag
at kaalaman at kabanalan.  Kung saan tayo mahina, kung saan ang tulong mula sa tao ay bumibigo sa
atin, sa gayon si Cristo ay nananatili sa atin sa pamamagitan ng Espiritu, sa lahat ng Kanyang hinirang,
sa buong mundo, hanggang sa katapusan ng panahon.  Ito ang ibig sabihin ni Cristo nang sabihin
Niyang, “Narito, ako’y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.”  

At iyan, mga mahal na Kristianong kaibigan, ay dapat maging kaaliwan at kalakasan sa inyo.  Ikaw ba’y
dumaraan sa mga mapanubok na kalagayan sa iyong buhay?  Ikaw ba’y sinisiraan at inuusig dahil sa
iyong pananampalataya?  Ikaw ba’y natatakot at nag-aalala tungkol sa iyong hinaharap?  Ang iyo bang
tungkulin bilang isang Kristiano (magulang o guro o may katungkulan) ay lubhang malaki na
nararamdaman mong hindi ka sapat?  Ikaw ba ay nasa daan ng kalungkutan at kapighatian sa buhay
na ito?  Nararanasan mo ba ang pag-iisa?  Hindi mahalaga kung nasaan ka man bilang isang Kristiano,
si Cristo ay kasama mo.  Walang anumang sandali, walang anumang lugar, walang sinumang
mananampalataya, walang anumang tunay na iglesia ang maaaring mahiwalay kay Cristo.  Ang Kanyang
sariling salita, ang Kanyang pangako rito, ang nabibigkis sa Kanya sa atin hanggang sa katapusan ng
sanlibutan.

Iyan ang ating katiyakan.  Mula sa langit Siya ay namumuno bilang umakyat na Panginoon, sa
pamamagitan ng Kanyang Salita ay ginagabayan Niya tayo, at sa kapangyarihan ng Espiritu Siya ay
sumasa atin.  Nasaan ka man, anuman ang iyong kinakaharap bilang anak ng Dios, makakatiyak ka dito:
kailanman ay hindi ka iiwan ni Cristo.

__________________________________

Tayo’y manalangin.

Panginoon, kami po ay mahina.  At ang aming gawain ay malaki.  Subali’t anong katiyakan mayroon kami
sa aming pagpapahingalay kay Cristo na palaging sumasa amin, maging hanggang sa katapusan.
Gabayan Mo po kami, aming dalangin, sa pamamagitan ng Salita at ng Espiritu, hanggang sa araw ng
muling pagdating ni Cristo.  Amen.


