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JUAN 20:24-29 
“HUWAG MAG-ALINLANGAN KUNDI SUMAMPALATAYA” 

NI REV RODNEY KLEYN   
 
Tuwing Linggo ay araw ng pag-alaala sa muling pagkabuhay ng ating Tagapagligtas mula sa mga patay.  
Maaga pa nang unang araw ng sanlinggo Siya ay bumangon mula sa libingan.  At, mula noon, ipinangilin 
na ng Cristianong iglesia ang araw na ito bilang kanyang Sabbath, ang Araw ng Panginoon, bilang pag-
alaala at pagdiriwang ng Kanyang matagumpay na muling pagkabuhay.   
 
Ngayon, sa kinikilala bilang Linggo ng Pagkabuhay o Pasko ng Pagkabuhay, binibigyan natin ng tanging 
pagbanggit ang muling pagkabuhay ni Jesus.  Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay literal, pang-katawang 
muling pagkabuhay, isang tunay, makasaysayang pangyayari.  Hindi lamang natin ito inaalala bilang 
makasaysayang pangyayari, kundi ang ating interes bilang mga Cristiano ay lalo na sa layunin nito para 
sa atin.  Bakit at para saan nabuhay si Jesus mula sa mga patay?  At ano ang halaga niyon?  Ano ang 
kahulugan nito para sa Cristiano ngayon sa ika-dalawampu’t-isang siglo? 
 
Sa araw na ito ay titingnan natin ang muling pagkabuhay ni Cristo mula sa pananaw ng Juan 20:24-29, 
kung saan nagpakita si Jesus sa Kanyang mga alagad sa silid sa itaas.  Ito ang ikalawang pagkakataon na 
pumunta Siya dito sa kanila.  At sa pagkakataong ito si Tomas, na wala noong nakaraang Linggo, ay 
kasama nila. 
 
Pagkatapos ng unang pagdalaw sinabi ng mga alagad kay Tomas, “Nakita namin ang Panginoon.”  Ngunit 
sinabi ni Tomas, “Malibang makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga pako, at mailagay ko ang 
aking daliri sa binutas ng mga pako, at mailagay ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran ay hindi ako 
maniniwala.”  Ngayon, napaka-karaniwan na sa mga komentarista ng Biblia na manuri at maging labis na 
mapamintas kay Tomas sa pahayag na ito.  Madalas siyang tinatawag na “Tomas na Mapag-alinlangan.”  
Siya ay hinahatulan bilang mapagduda, isang pesimista, at matigas ang ulo.  Ang pagkawala niya sa 
unang pagpapakita ni Jesus ay sinasabing tanda na siya ay nag-aalinlangan sa pananampalataya at 
iniiwan ang ibang mga alagad. 
 
Subalit ang Biblia ay walang sinasabing ganyan.  Ang gayong palagay ay walang anumang maitutulong sa 
ating pag-aaral mula sa pagpapakitang ito ng ating nabuhay na Tagapagligtas.  Ano ang masasabi natin, 
dalawampu’t-isang taon pagkatapos, tungkol kay Tomas na magiging patas?  Ang mga bagay na ito ay 
isinulat para sa atin.  At kailangan nating suriin ang ating sarili, hindi si Tomas. 
 
Mula sa positibong pananaw, may ilang mga bagay na masasabi natin tungkol kay Tomas.  Sinasabi ng 
Biblia na si Tomas ay isang tunay at tapat na alagad ni Jesus, isang lalaking tunay ang pananampalataya, 
na tapat sa Panginoon, at nagmamahal sa Panginoon.  Iyan ay gawa ng Espiritu kay Tomas.  Sa Juan 
11:16, pagkatapos sabihin ni Jesus sa mga alagad na pupunta Siya sa bahay ng Kanyang kaibigang si 
Lazaro sa Betania (na namatay), sinabi ni Tomas sa ibang mga alagad, na nag-aatubiling sumama kay 
Jesus, “Pumunta rin tayo upang mamatay na kasama niya.”  Iyan ay kamangha-manghang kapahayagan 
ng katapatan kay Cristo.  Narito ang isang matapat na alagad, handang mamatay kasama at para sa 
Panginoon.  Ilan sa atin ang handang gawin iyan – ang sumunod sa Panginoon sa gawaing misyon, 
halimbawa, sa isang lugar kung saan ang buhay natin ay pinagbabantaan ng pag-uusig – samantalang 
madalas tayong nag-aatubiling magsabi ng anuman, kahit sa lipunang mayroon tayong kalayaan at hindi 
kailangang matakot na mawalan ng buhay para sa ating pananampalataya? 
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Makikita mo rin ang pagmamahal ni Tomas sa Panginoon sa Juan 14:5.  Sinabi ni Jesus sa Kanyang mga 
alagad na Siya ay aalis.  At sinabi ni Tomas, “Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano 
namin malalaman ang daan?”  Iyan ay sinabi dahil sa pagmamahal niya sa Panginoon.  Gustong-gusto 
niyang kasama si Jesus.  Gustong-gusto niyang makapakinig ng Kanyang aral.  At nais niyang makasama 
si Cristo.  
 
Oo, mayroong pag-aalinlangan sa pahayag ni Tomas sa ibang mga alagad, ngunit sila at tayo ay walang 
pagkakaiba kay Tomas.  Lahat ng mga alagad, kasama si Tomas, ay nag-alinlangan din sa muling 
pagkabuhay ni Jesus.  Sa Lucas 24:11 sinasabi sa atin ng Biblia na nang dumating ang mga babae mula sa 
libingan na nagsasabing nakita nila ang nabuhay na Panginoon, ang mga salita ng mga babae ay tila 
walang kabuluhang kuwento sa mga alagad at hindi nila sila pinaniwalaan.  Winalang-halaga nila ang 
mga balita ng mga babae bilang katawa-tawang mga alamat.  Sinasabi sa atin ni Marcos na hindi sila 
naniwala nang pumunta sa kanila ang maraming saksi sa pagkabuhay ng Panginoon.  Nang magpakita si 
Jesus sa kanila, sinaway Niya sila dahil sa katigasan ng kanilang puso, dahil hindi nila pinaniwalaan ang 
mga nakakita sa Kanya pagkatapos Niyang mabuhay.  Nang pumunta Siya sa kanila sa panahon ng 
Kanyang pag-akyat, sinasabi sa atin ni Mateo na sinamba Siya ng ilan sa kanila, subalit ang ilan ay nag-
alinlangan.  Iyan ay nasa Mateo 28:17.  Kaya ang pag-aalinlangang ito ay hindi bukod-tangi kay Tomas, 
upang siya ay bansagang “Tomas na Mapag-alinlangan.” 
 
Subalit gayunman, kahit pag-usapan natin ang tungkol sa pag-aalinlangan ng lahat ng mga alagad, huwag 
din natin silang hatulan na tila baga tayo ay naiiba.  Isipin mo na lamang ang dinanas ng mga alagad na 
ito.  Lahat ng kanilang pag-asa at lahat ng kanilang emosyonal na kaugnayan ay nawasak sa loob ng isang 
araw.  Sa Lucas 24:21 ang mga manlalakbay patungong Emaus ay nagsabi, “Umasa kami na siya ang 
tutubos sa Israel,” at ngayon ang mga bagay ay biglang naiba sa Kanyang kamatayan at sa mga 
kuwentong ito tungkol sa Kanyang muling pagkabuhay.  Anong kaguluhan, anong pagsubok ang 
kailangang pagdaanan ng kanilang pananampalataya. 
 
Hindi ko binabanggit ang lahat ng ito upang bigyang-katuwiran ang kanilang pag-aalinlangan at ang 
kahinaan ng kanilang pananampalataya.  Hindi, sinaway sila at si Tomas ni Jesus dahil sa kanilang 
mahinang pananampalataya.  Ngunit sinasabi ko ang lahat ng ito dahil 1) hindi natin dapat ilagay ang 
sarili natin na mas mataas sa kanila, kundi sa halip tumayong katabi nila.  Ang pananampalataya natin, 
na dumarating nang hindi nakikita, ay kaloob din ng biyaya ng Dios gaya ng sa kanila.  At, 2) ang 
kahinaan ng kanilang pananampalataya, at ang pakikitungo sa kanila ni Jesus, ay natala sa Kasulatan 
para sa atin upang tayo, kahit hindi nakikita, ay sumampalataya na si Jesus ang Cristo ang Anak ng Dios, 
at sa pananampalataya ay magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan ng Kanyang pangalan.  Binanggit 
ko ang huling talata ng Juan 20, na kasunod ng kuwento tungkol kay Tomas, na nagsasabi sa atin kung 
bakit ito isinulat.  Ang pananampalataya natin ay malayo sa pagiging ganap.  At itong pagpapakita ni 
Jesus kay Tomas at sa ibang mga alagad ay isinulat upang tayo ay palakasin sa ating pananampalataya.   
 
Ngayon tingnan natin kung paano hinikayat at pinalakas ni Jesus ang mga alagad na ito, at partikular na 
si Tomas, na mahihina sa kanilang pananampalataya. 
 
May dalawang bagay na dapat nating pansinin.  Una, ang sinabi ni Jesus kay Tomas.  At pagkatapos 
pangalawa, ang paraan ng pagsasabi Niya nito. 
 
Sa sinasabi Niya, si Jesus ay tahasan at tuwiran.  Sabi Niya sa talatang 27:  “Huwag kang mag-alinlangan 
kundi sumampalataya.”  Sinasabi Niya kay Tomas, “Huwag kang mawalan ng pananampalataya, kundi 
manampalataya.”  Sinasabi Niya kay Tomas, “Ito ang iyong problema:  hindi ka sumasampalataya, wala 
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kang pananampalataya kahit dapat ay mayroon.”  Ngayon, hindi iyan nangangahulugan na si Tomas ay 
hindi mananampalataya, kundi sa halip, bilang mananampalataya, hindi siya nagtitiwala at 
sumasampalataya sa mga pangako at sa Salita ng Dios gaya ng nararapat.  Tinatanggihan niyang 
tanggapin ang mga iyon bilang totoo at mapagkakatiwalaan.  At para sa mananampalataya, iyan ay 
kasalanan, malubhang kasalanan.  Lahat ng iba nating kasalanan ay humahadlang sa mga bagay na 
ipinagkaloob sa atin ng Dios at nilikha.  Ang kasalanang ito, ang kasalanan ng pag-aalinlangan, ay 
humahadlang sa katangian ng Dios.  Kapag hindi tayo sumasampalataya sa Salita at sa mga pangako ng 
Dios, tinatanong natin ang Kanyang katotohanan at ang Kanyang pagiging mapagkakatiwalaan.   
 
At iyan ang ginagawa ni Tomas dito.  Hindi niya pinaniwalaan ang sinabi sa kanya ng ibang mga alagad.  
Ngunit, mas matindi pa, hindi niya sinampalatayanan ang sinabi sa kanya ni Jesus.  Bago ang Kanyang 
kamatayan, sinabi ni Jesus nang malinaw sa mga alagad at paulit-ulit na mabubuhay siyang muli mula sa 
mga patay sa ikatlong araw.  Ipinakita Niya ang Kanyang kapangyarihan sa kamatayan sa pagbuhay ng 
maraming tao mula sa mga patay.  Sinabi Niya sa Kanyang mga alagad, kaugnay sa muling pagkabuhay ni 
Lazaro, “Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay.”  Subalit hindi sila naniwala.  At ngayon, ipinaaalala 
ni Jesus kay Tomas ang sinabi Niya at ginawa at sinasabi Niya sa kanya, “Dapat ay naniwala ka.  Sinabi ko 
ang mga bagay na ito sa iyo noon.  At pinatunayan ko.  Huwag kang mag-alinlangan kundi 
sumampalataya.” 
 
Kailangan nating marinig ang katulad na mga salita ng nabuhay na Tagapagligtas.  Si Jesus ay dapat 
sampalatayanan.  Dapat Siyang pagtiwalaan sa Kanyang sinabi.  Lahat ng sinasabi Niya, lahat ng sinasabi 
ng Dios sa Kasulatan, ay mapagkakatiwalaan at totoo.  At mas madalas, tayo ay walang 
pananampalataya kapag dapat sana tayo ay sumasampalataya.  Isipin mo na lamang ang mga pangako, 
lahat ng mga pangako ng Dios sa Kasulatan.  At pagkatapos ay isipin mo ang iyong buhay at ang mga 
panahon ng pag-aalinlangan at ang mga panahon na nakikipagbuno ka sa kasalanan.  Ipinangako ng Dios 
na lahat ng ating kasalanan ay pinatawad sa pamamagitan ng dugo ni Jesus.  Gayunman, lahat ng bigat 
ng kasalanan kung minsan ay nakapagdududa sa atin tungkol sa kapangyarihan ng krus at ng tatag ng 
pag-ibig ng Dios.  Ang kapangyarihan ng kasalanan ay nadaig na.  Ito ay natalo na.  Ipinangako ng Dios 
ang Kanyang Espiritu Santo.  At gayunman, kadalasan, sa kawalang-pananampalataya, bumibigay tayo sa 
kasalanan.  Naniniwala ka na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga 
umiibig sa Dios.  Naniniwala ka na ang Dios na umiibig sa iyo at nagbigay ng Kanyang Anak para sa iyo ay 
soberano sa lahat ng mga bagay.  Gayunman, ikaw ay naguguluhan at nababahala at nawawalan ng 
pananampalataya kapag dumarating ang mga pagsubok sa iyong buhay.  Naniniwala ka sa muling 
pagkabuhay ng katawan at sa buhay na walang hanggan.  Gayunman, sa libingan ng isang mahal sa 
buhay, bumabalon ang takot sa iyong kaluluwa.  Naniniwala ka sa pangako ni Jesus na babalik Siyang 
muli at dadalhin tayo sa langit at sa kaluwalhatian, gayunman napakadalas nating nakakalimutan iyan at 
hindi tayo namumuhay sa liwanag ng pagbabalik na iyon.  Kaya’t ikaw, kaya’t tayo, ay kailangang marinig 
ang pagsaway ni Jesus:  “Huwag kang mag-alinlangan kundi sumampalataya.”  Sampalatayanan ang 
salita at ang mga pangako ng nabuhay na Panginoon. 
 
Ngayon, nais kong pansinin mo rin kung paano ito sinabi ni Jesus kay Tomas.  Gustong-gusto ko ito dahil 
ganito nakikitungo ang Dios sa akin sa aking kahinaan at kawalang-pananampalataya.  Hindi lamang siya 
tahasan, kundi mahabagin.  Sinasabi sa atin ng talatang 26 na binati Niya ang mga alagad ng mga 
salitang, “Kapayapaan ang sumainyo.”  Iyon ay nagpapahiwatig na nalalaman Niya ang kanilang 
kaguluhan.  Nauunawaan Niya ang pinagdadaanan nila sa pakikipagpunyagi sa kanilang 
pananampalataya.  Isipin mo si Tomas sa namagitang linggo, sa pagitan ng pagkarinig nang si Jesus ay 
nabuhay at sa pagpapakitang ito.  Narinig niya lahat ng kuwento ng muling pagkabuhay ni Jesus at 
pagpapakita, subalit sinabi niya, “Hindi ako maniniwala malibang mahipo ko Siya at makita ko Siya.”  
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Siguro ay nagpalungkot ito sa kanya.  Ang mga sandaling nag-aalinlangan tayo sa mga pangako ng Dios 
ay ang pinakamagulo at malungkot na mga sandali.  Ang mga di-mananampalataya ay ang 
pinakanaguguluhang mga tao sa daigdig.   
 
At ngayon ang unang salita ni Jesus kay Tomas ay:  “Kapayapaan,” nagsasalita Siya ng kapayapaan! 
“Kapayapaan ang sumainyo.”  Iyon ang mga salita ng pagpapala at basbas ng Dios sa Kanyang bayan.  
“Biyaya, kahabagan, at kapayapaan ang sumainyo.”  Mayroong kabutihan at pagmamahal, kahabagan at 
pang-unawa, sa mga salitang iyon.  Si Jesus ay hindi dumating at pinuna at sinisi si Tomas.  Siya ay 
dumarating sa mga mabagal at mahina sa kanilang pananampalataya na may puso ng isang pastol.  
Sinasabi sa atin ng talatang 27 kung ano ang handa Niyang gawin upang tulungan si Tomas.  Sabi Niya, 
“Ilagay mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo rito ang iyong kamay at 
ilagay mo sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan kundi sumampalataya.”  Sa mga salitang iyon 
hindi inaalipusta ni Jesus si Tomas o ginagawa siyang halimbawa.  Ipinapakita Niya ang Kanyang habag at 
ang Kanyang pagpapakababa.  Inilagay Niya ang Kanyang sarili sa kahinaan ng pananampalataya ni 
Tomas upang maitaas siya.   
 
Ngayon, pag-isipan mo iyan.  Madalas tayong umuurong sa mga sugat at pilat na sanhi ng pinsala.  At 
tayo ay nahihiya o napapahiya tungkol sa mga pisikal na kapangitan.  Sinasabi ni Jesus dito kay Tomas, 
“Tomas, kung iyan ang kailangan mong gawin, kung kailangan mong ilagay ang iyong daliri sa aking mga 
kamay, kung kailangan mong ilagay ang iyong kamay sa aking tagiliran, Ako’y handa.  Gawin mo, 
Tomas.”  Ganito tinuturing ni Jesus ang lahat ng mga alagad matapos ang Kanyang muling pagkabuhay.  
Ibinabagay Niya ang Kanyang mga pagpapakita sa kanila sa kanilang bukod-tanging kalagayan upang 
mailabas sila at palakasin ang kanilang pananampalataya.  Dito ay ipinapakita Niya kay Tomas hindi 
lamang na Siya mismo iyon.  Kundi ang mga tanda at mga katunayan ng Kanyang pagdurusa ay naririto 
at pagkatapos ng Kanyang muling pagkabuhay, ng Kanyang sakripisyo at Kanyang kapangyarihan. 
 
At Siya ay nagpapakababa sa mismong gayon ding paraan sa atin, sa Kanyang iglesia ngayon sa 
sanlibutan, sa kahinaan ng ating pananampalataya.  Iniisip ko ang mga sakramentong ipinagkaloob Niya 
upang alalahanin ang Kanyang pagdurusa.  Bakit Niya ibinigay ang mga ito?  Dahil ba sa ang Kanyang 
mga pangako at Kanyang salita ay hindi sapat?  Hindi, ang salita ay sapat.  Bagaman, ang kahalagahan ng 
sakramento, ay ito, na nagdaragdag Siya ng nakikita at panlabas na mga tanda sa Kanyang salita, upang 
tulungan tayo sa ating pananampalataya.  Tayo ay katulad lamang ni Tomas.  Nais nating makita at 
mahipo.  Kaya ibinigay Niya sa atin ang tanda ng paghuhugas ng kasalanan sa bautismo, at ang mga 
tanda ng pinagputul-putol na tinapay at mapait na alak at ang Banal na Hapunan upang ipaalala sa atin 
ang Kanyang pagdurusa.  Nagpakababa Siya sa atin dito sa pisikal na sanlibutan. 
 
At sa kahabagang iyon para sa atin mayroon tayong huwaran at halimbawa kung paano natin 
pakikitunguhan ang iba – ang ating mga anak, halimbawa.  Bawat taong nilalang ng Dios dito sa 
sanlibutan ay naiiba at bukod-tangi.  Bawat anak natin ay naiiba.  Dapat natin iyang pasalamatan.  Dapat 
nating pasalamatan iyan sa ating mga pamilya at sa iglesia, at lapitan ang bawat isa na may pang-unawa 
at may kabutihan at may kahabagan, upang maabot at matulungan sila.  Iyan ang mabisang pakikipag-
ugnayan.  At nakikita natin kung gaano ito kabisa kay Tomas.  Ngayon hindi na kailangang humipo ni 
Tomas.  Ang habag at awa at ang paglapit si Jesus sa kanya ay sapat na.  Maaari tayong magpasalamat sa 
taong mahabagin tulad nito sa ating buhay.  Ang maawaing ina o asawa sa tahanan, ang malumanay na 
ama o malumanay na matanda sa iglesia.  Ang mga taong ito na nakakakilala ng kahabagan ni Cristo sa 
kanila ay malaking pagpapala sa atin.  Ang mga taong kayang maging tapat sa atin, subalit kasabay nito, 
ay mapagkakatiwalaan natin dahil naranasan natin ang kanilang pagmamahal.   
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Ang mga salita at paglapit ni Jesus kay Tomas ay naghatid sa kanya ng isang magandang kapahayagan sa 
talatang 28.  Sumagot si Tomas:  “Panginoon ko at Dios ko!”  Ito, una, ay isang dobleng kapahayagan sa 
pagka-Dios ng Tagapagligtas.  Sinasabi niyang, “Ikaw ay Dios.”  Ang Panginoon at Dios ay mga titulong 
hindi nabibilang sa tao kundi sa Dios lamang.  At ibinibigay ni Tomas ang dalawang titulong ito kay Jesus.  
Ang layunin ng muling pagkabuhay ay upang tayo ay sumampalataya na si Jesus ay ang Cristo, ang Anak 
ng Dios.  Si Tomas, yamang nakita ang nabuhay na Panginoon, ay sumampalataya at ipinahayag ito.  Iyan 
ay lubos na kapahayagan.  Iyan ang pundasyon sa anumang Cristianong kapahayagan.  Hindi lamang Siya 
isang tao, kundi Siya ay Dios na nagkatawang-tao.  Ang muli Niyang pagkabuhay ay nagpapatunay na 
Siya ay Dios.  Hindi Siya pumarito lamang upang magligtas mula sa mga makalupang suliranin, kundi 
pumarito Siya bilang Tagapagligtas mula sa kasalanan.  At dahil Siya ay Dios, kaya Niyang magbayad para 
sa ating mga kasalanan. 
 
Para kay Tomas, ito ay isang personal na kapahayagan:  “Panginoon ko, at Dios ko.”  Iyan ay 
nagpapakitang nagpapahingalay na ngayon si Tomas kay Cristo at nagtitiwala ngayon sa Kanyang salita 
at mga pangako.  Ngayon hindi na niya kailangang humipo at makakita.  Kundi Panginoon, Panginoon ko 
at Dios ko, Ikaw ay nagsalita:  sumasampalataya ako. 
 
Ipinapakita rin ng kapahayagang ito ang pasya ni Tomas.  Hindi lamang niya sinasabing, “Dios ko,” kundi 
“Panginoon ko” rin.  Wala tayong masyadong alam tungkol sa buhay ni Tomas pagkatapos nito, kundi 
ang isang nagsasabing, “Panginoon ko,” kay Jesus ay nagpapahayag ng kusang pagpapasakop sa Kanya, 
ng kahandaang mamuhay sa paglilingkod sa Kanya.  Panginoon ko, at Dios ko. 
 
Iyan dapat ang kapahayagan ng bawat mananampalataya.  Ginagawa mo ba ang kapahayagang iyan 
ngayon?  O, gaya ng dating Tomas, nais mo ba ng higit pa, nais mo bang may makita at mahipo?  Nais 
mo ng tanda?  Sa talatang 29 si Jesus ay naghahambing.  Sabi Niya, “Tomas, Sapagkat ako'y nakita mo ay 
sumampalataya ka.  Mapapalad ang hindi nakakita, gayunma'y sumasampalataya.”  Sa mga salitang iyon 
si Jesus ay tumitingin na sa nalalabi sa Bagong Tipan at sa lahat ng mga susunod pang 
mananampalataya.  Sinasabi Niya na hindi lamang mas mataas ang pananampalataya ng mga hindi 
nakakita sa Kanya kaysa sa pananampalataya ni Tomas na nakakita sa Kanya; kundi gayundin naman ang 
tunay na pananampalataya ay hindi nangangailangan na makita o mahipo Siya.  Ang tunay na 
pananampalataya ay hindi nangangailangan ng tandang nakikita, di-pangkaraniwang mga tanda, para sa 
pagpapatunay. 
 
Tatanungin kita:  ano ang mas pipiliin mo, isang oras na kasama ni Jesus, o isang oras na kasama ang 
iyong Biblia?  Ano ang mas makapagpapalakas sa iyong pananampalataya:  isang himala, isang binuhay 
mula sa mga patay, o paggugol ng oras sa Salita ng Dios at pagbabasa ng naitala na doon para sa ating 
mga mananampalataya sa Bagong Tipan?  Ngayon, napakarami ang naghahanap ng mga di-
pangkaraniwang kapahayagan, ng mga pangitain, ng mga karanasan, mga himala, ng dagdag na 
pagpapala na nagbubunga ng propesiya at pagsasalita sa iba’t ibang wika at iba pa.  Inaakala nila na ang 
mga bagay na ito ay talagang makakatulong sa kanila upang sumampalataya, upang maging mas 
malakas sila sa kanilang pananampalataya.  Sa katunayan, sinasabi ng ilan na hindi ka talagang Cristiano 
hangga’t magkaroon ka ng kanilang dagdag na pagpapala at mga karanasan sa iyong buhay. 
 
Ngunit sinasabi ni Jesus, “Mapapalad ang hindi nakakita, gayunma'y sumasampalataya.”  Nakita mo, ang 
layon ng ating pananampalataya ay hindi isang bagay na nakikita at nahahawakan.  Ang layon ng ating 
pananampalataya ay ang Salita ng Dios at ang kapahayagan nito – hindi lamang ng tunay na mga 
makasaysayang pangyayari, kundi ng Tagapagligtas at ng Kanyang gawa para sa atin.  Si Jesus ang layon 
ng ating pananampalataya. 
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Pagkalooban nawa tayo ng Dios ng ganoong uri ng pananampalataya, ng pananampalatayang naniniwala 
at umaasa kay Cristo at sa mga pangako ng Kanyang Salita. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Panginoon, nagpapasalamat po kami sa nabuhay na Tagapagligtas at sa Kanyang natapos na gawa.  
Salamat po sa Kanyang kamatayan at pagdurusa para sa kasalanan, sa Kanyang matagumpay na muling 
pagkabuhay.  At pinasasalamatan Ka po namin sa Kanyang habag sa aming mga makasalanan, sa paraan 
ng pagparito Niya sa amin sa pamamagitan ng Salita at ng Espiritu upang gisingin kami at alisin kami 
mula sa kadiliman at kawalang-pananampalataya tungo sa pananampalataya sa Kanya.  Pagkalooban Mo 
po kami ng matibay at tunay na pananampalataya na umaasa sa Kanyang mga pangako at naniniwala sa 
Kanyang Salita na nasa Kasulatan.  Alang-alang kay Jesus kami’y dumadalangin, Amen. 


