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Philippine

Pasko ng muling Pagkabuhay.
Sa ngalan nang Ama, nang Anak, at nang Espiritu Santo Amen.
Ekhristos Anesti, Alithos Anesti.
Si Jesus ay nabuhay, Alleluia!
Binabati ko ang lahat sa Pako ng muling pagkabuhay, batay sa ating Eastern calendar. Binabati ko
ang lahat ng ating mga Coptic Kongregasyon sa kanilang mga Simbahan sa Limang Kontinente.
Binabati ko ang lahat ng mga Pari, mga Obispo, at mga Lay Ministers. mga Kabataan at sa lahat
ng mga Coptic Familya. Binabati ko ang lahat, tayo ay magbunyi sa muling pagkabuhay. Ang
ating pananampalataya sa muling pagkabuhay base sa paniniwala nating mga Kristyano.
Kung ating susuriin ang mgaTatlong pangyayari, Biyernes, Sabado at Linggo. Biyernes, ang
Pagpapako sa Krus. Sabado, Ang kaligayahang paghihintay. Linggo, ang muling Pagkabuhay, ang
Pagbubuyi. Ating balikan ang sulat ni Santo Pablo tungkol sa Kristyanismo. Dati syang mahusay
na Pilosopo at Teologo. Sa kanyang ikalabing apat na sulat tungkol sa Kristayanismo, ng
Simbahan, ng muling Pagkabuhay, at sa Buhay ng Walang Hanggan. Ngunit sa kanyang unang
sulat sa mga Corinto, pahina 13, Sa Kanyang Tula Tungkol sa mga Anghel, at ang Pag ibig
Bersikulo 13. Sa kanyang huling Bersikulo, Kanyang binggit ang mga katagang, Pananampalataya,
Pag Asa at Ang walang Hanggang Pagmamahal. (Corinto 13:13). Ang tatlon ito ang nagpabago sa
kasaysayan ng buong mundo at sa buhay ng Sangkatauhan.
Biyernes, Ang araw ng pagpapako sa Krus. Biyernes, Ang araw ng pagpapako sa Krus. Ibinahagi
ni Santo Pablo ang Pananampalataya. Ang pagpapako sa Krus ay ang araw ng Pananampalataya.
Ang pagpapako sa Krus ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay Manalangin. Sa ikaanim na
Araw at Ikaanim na Oras, si Kristo ay ipinako sa Krus. Krus kung saan ipinako si Hesukristo ay
ang Deklarasyon. Katulad sa Awitin. Aking Mahal ay Puti at Pula Punong kasama ng Sampung
Libo. ( Awit ni Solomon 5:10). Ang Pula at Puti ay kahalintulad ng Kadalisayan at Pagtubos.
Punong kasama ng Sampung Libo, ibig sabihin bandila. Ang Krus ay nakataas katulad ng pisang
Bandila. At ng ipinako si Hesukristo sa Golgotha. Sa araw ng Pagpapako sa Krus ay ang Araw ng
ating Pananampalataya. Katulad ng sabi ni San Pablo. Ako ay ipinako sa Krus na kasama ni Kristo,
ito ay hindi na ako, ngunit si Kristo ay nakatira sa akin. Ang pundasyon ni Kristo bilang
Manunubos at Tagapagligtas ng Buong Sanlibutan ay itinatag sa araw ng Biyernes. Kapag tumayo
ka sa akin sa harap ng Krus, tandaan namin ang Senturyon. Nang tinusok ng sibat ang tagiliran ni
Kristo, lumabas ang dugo at tubig. At sinabi ng mga Seturyon ang popular na salita. Tunay na ito
ay Anak ng Diyos. (Mathew 27:54). Bilang isang Romano at batay sa testimoya ng Senturyon
mula sa mundo ng pagano at kung ano ang ginawa ni Hesukristo sa bawat tao. Ang batayan ng
iyong pananampalataya ay kung saan ang ating panginoong Hesukristo ay ipinako sa Krus. Ang
simbulo ng Krus ay Kahihiyan at Kamatayan. Ang simbulong ito ay pinalitan ni Hesus ng
Kasangkapan ng Karangalan at kaluwalhatian. Ang araw ng Biyernes ay ang pagpapako sa Krus
, at ng pananampalataya.

Sabado De Glorya. Araw ng Pag asa, Paghihintay at Kaligayahan. Pag Asa, Ito ang pagpapahayag
na ginamit ni Santo Pablo. Si Kristo ay ipinako at namatay sa Krus at inilibing sa libingan. Ang
mga Aalagad at mga mahal umaasa sa muling pagkabuhay. Ang huling salita ni Hesus sa kanyang
mga desipulo. Isang araw na puno ng Tibay at Pag asa, sa kabila ng takot at pangamba. Bagamat
may takot sa kaluluwa ang mga Desipulo. Siya ay inilibing sa Libingan ngunit nasaan siya?
Sabado, araw ng Pag asa. Araw ng pagbasa sa Aklat ng Rebelasyon. Nabasa natin ang paghihintay,
paghahatid ng Kadiliman tungo sa Liwanag. Ito ang araw ng Pag asa.
At sa madaling araw ng Linggo. ang araw ng muling Pagkabuhay. Ang araw ng muling
pagakabuhay. Balikan natin ang sinabi ni Santo Pablo. Samantha, nananatili ang tatlong ito.
Pananampalataya, Pag asa, at Pag ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang Pag Ibig. ang
muling pagkabuhay ni Hesus ay ang pagmamahal sa lahat. Sabi ni San Pablo, nanatiling
makapangyarihan. Alam ko ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, ang kanyang mga
paghihirap at sakripisyo, ako ay natutulad sa kanyang pagkamatay. (Philipians 3:10). Batay sa
sariling karanasan ng muling pagkabuhay ay para sa pagmamahal sa lahat. Ang Diyos , ay hindi
iniwan ang kaluluwa ng lahat na nabubuhay takot, kalungkutan at paghihirap. nya iniwan kaluluwa
sa kanyang kalagayan. Pinili ng Diyos ang madaling araw ng Linggo, ang araw na ginawa nyang
punuan ng pagmamahal at kaligayahan ng sangkatauhan. Ang pagmamahal sa sangkatauhan ay
mabubuhay sa kaligayahan. At Saan nanggagaling Pag Ibig na ito? Nanggaling sa Puso ang
kaligayahan na puno ng pagmamahal. At ng maramdaman ang kamay ni Kristo sa Krus ay
pinahaba nya ito sa kanyang Puso. Ang patak ng dugo na bumuhos sa Krus. Ang patak ng dugo
ng pagmamahal para sa lahat. Ang Diyos ay muling nabuhay sa kanyang kamatayan, madaling
araw ng Linggo. Ang kanyang muling pagkabuhay ay ang katibayan ng malakas na pagpapahayag
ng pagmamahal sa Sangkatauhan.
Sa simula ng bawat araw, tayo ay manalangin bilang pag gunita sa muling pagkabuhay. Twing
Linggo, tayo ay nagdadarasal sa araw ng Linggo bilang pag gunita sa muling pagkabuhay ni
Hesukristo,. Twing Linggo ay naging pista ng kasiyahan. Ito ay tinatawag na Pista ng pagmamahal
sa Diyos sa ating mga Puso. Ayon sa sulat ni San Pablo sa mga Romano. Ang Pag-ibig ng Diyos
ay ibinuhos sa ating mga Puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo.(Roman 5:5) At sa muling
pagkabuhay, ginawa ng Diyos na tuwing bwan ay pinapakita sa Coptic Kalendar. Ang ika 29th
tuwing bwan ng Coptic Kalendar ay ang sinilangan at pagpapahayag ng muling Pagkabuhay. At
bawat Taon ay Ipinagdiriwang natin ang Pyesta ng Pagkabuhay, na umaabot mula Limampong
araw o kaya ay Pitong Linggo. At sa ikawalong Linggo, kahawig ng waling hanggan at makalangit
na buhay.
Binabati ko kayong Lahat mga minamahal ko, na sana ay pagpalain kayo sa masayang pagdiriwang
na ito. Sana ay maramdaman natin ang tunnan na pananampalataya, pag asa at ang walang
hanggang Pagmamahal. Ang pagbuhos ng pagmamahal ng Diyos sa bawat Tao. Umaasa ako na
manatili kayo sa lahat ng kabutihan. Umaasa ako na sa lahat ng diocese at mga Simbahan ay
manatili kayo sa lahat ng kabutihan at kapayapaan. Ibahagi ang Pagmamahal sa bawat isa.
Ekhristos Anesti, Alithos Anesti. Ang Panginoong Hesukristo ay Nabuhay, Siya ay Tunay na
Buhay. Ang Kaluwalhatian ay sa Diyos Magpakaylan man. AMEN.

