
A
ng mga alagad ng Panginoong Jesus ay lubusang nanlupaypay. Ang lahat ng
kanilang pag-asa at pangarap para sa bagong kaharian ng Dios ay napakong
lahat sa krus ng lumipas na Biyernes. Nanlulumo sa kapighatian at pagkalito,

si Cleopas at kanyang kasama ay marahang linakad ang pitong milyang lakbayin
mula sa Jerusalem patngo sa kanhlang mallit na bayan ng Emmaus. Palubog na ang
araw nang Linggong yaon sa kanilang paglalakbay sa baku-bakong daan nang isang
di-kilalang lalaki ang nakisabay sa kanilang paglalakad. Ni hindi nila nalaman na ang

bago nilang kasamang naglalakbay ay ang nabuhay na
Panginoon.

Hindi pinapansin ang kanilang kasama, ang dalawang
nalulungkot na alagad ay binabalikan ang mga alaala ng
mga naganap nang linggong nagdaan. Na lalo lamang
nagpapabigat ng kanilang bawat hakbang. Samantalang
ang Panginoon ay tahimik na nakikinig, mahigpit naman
ang Kanyang pagnanais na ihayag ang Kanyang sarili sa
Kanyang mga bigong kaibigan. Ngunit sinadyang ikinubli
ng Panginoon ang Kanyang sarili, sapagkat higit
kailanman ay kailangan nilang maunawaan ngayon ang
mga kasulatan. Kung ipinahintulot ng Panginoon na Siya
ay makilala ng Kanyang mga tapat na alagad, sa kanilang
biglang panggigilalas ay hindi nila mauunawaan ang
mahahalagang katotohanang nais Niyang ibahagi sa
kanila.

Maging ang tatlo at kalahating taon na pakikinig sa
Kanyang turo at pangangaral, ay hindi naging sapat
upang maunawaan nila ang Kanyang misyon. Sinabi Niya

sa kanila, Ang Anak ng Tao ay ibibigay sa mga kamay ng tao at Siya’y papatayin nila;
at pagkapatay sa Kanya, Siya’y magbabangong muli pagkaraan ng ng tatlong araw.
Ngunit hindi nila naunawaan ang sabing at nangatakot silang magsipagtanong sa
Kanya.” Markos 9:31, 32.

Malumanay na sinansala ni Jesus ang kanilang malungkot na usapan, at sa
sumunod na dalawang oras ay ipinagkaloob Niya sa kanila ang susi ng pagkaunawa
sa lahat ng Kasulatan at propesiya.

Lucas 24:13-35

Pagbabalik Sa Jerusalem












