
MGA GAWA 12:22-39 
22 Kayong mga lalaking taga Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito: Si 
Jesus na taga Nazaret, lalaking pinatunayan ng Dios sa inyo sa pamamagitan ng 
mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa 
ng Dios sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ng nalalaman ninyo; 

23 Siya, na ibinigay sa takdang pasiya at paunang kaalaman ng Dios, kayo sa 
pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at 
pinatay: 

24 Na siya'y binuhay na maguli ng Dios, pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan: 
sapagka't hindi maaari na siya'y mapigilan nito. 

25 Sapagka't sinasabi ni David tungkol sa kaniya, Nakita kong lagi ang 
Panginoon sa aking harapan; Sapagka't siya'y nasa aking kanang kamay, upang 
huwag akong makilos: 

26 Dahil dito'y nagalak ang aking puso, at natuwa ang aking dila; Pati naman 
ang aking laman ay mananahan sa pagasa: 

27 Sapagka't hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades, Ni titiisin man na ang 
iyong Banal ay makakita ng kabulukan. 

28 Ipinakilala mo sa akin ang mga daan ng buhay; Pupuspusin mo ako ng 
kagalakan sa harap ng iyong mukha. 

29 Mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si 
David, na siya'y namatay at inilibing, at nasa atin ang kaniyang libingan 
hanggang sa araw na ito. 

30 Palibhasa nga'y isang propeta, at sa pagkaalam na may panunumpang 
isinumpa ng Dios sa kaniya, na sa bunga ng kaniyang baywang ay iluluklok niya 
ang isa sa kaniyang luklukan; 

31 Palibhasa'y nakikita na niya ito, ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay na 
maguli ng Cristo, na siya'y hindi pinabayaan sa Hades, ni ang kaniya mang 
katawan ay hindi nakakita ng kabulukan. 

32 Ang Jesus na ito'y binuhay na maguli ng Dios, at tungkol dito'y mga saksi 
kaming lahat. 

33 Palibhasa nga'y pinarangal ng kanang kamay ng Dios, at tinanggap na sa 
Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ay ibinuhos niya ito, na inyong nakikita at 
naririnig. 

34 Sapagka't hindi umakyat si David sa mga langit; datapuwa't siya rin ang 
nagsabi, Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon; Maupo ka sa kanan ko, 

35 Hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tuntungan ng iyong mga 
paa. 

36 Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel, na ginawa ng Dios na 
Panginoon at Cristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. 

37 Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso, at sinabi kay 
Pedro at sa ibang mga apostol, Mga kapatid, anong gagawin namin? 

38 At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo, at mangagbautismo ang 
bawa't isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong 
mga kasalanan; at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. 

39 Sapagka't sa inyo ang pangako, at sa inyong mga anak, at sa lahat ng 
nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Dios sa 
kaniya. 
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FACC Feeding Meal Packing 
NOVEMBER 28th 

Feed My Starving Children, Eagan Site

990 Lone Oak Rd, Suite 136


Eagan, MN 55121


We’d love for you to join us for our next meal packing event on 
November 28th! More details will be made available as the date 
approaches, but typically we meet at the warehouse of Feed My 
Starving Children between 9:30am and 10:00am to load up tons of 
food. We then take the food to the Forex warehouse to pack them 
into balikbayan boxes bound for the Philippines.


Our last meal packing event saw us packing literally TONS of items 
bound for the Philippines; enough to fill up an entire truck trailer. If 
you are able to join us we would encourage you to do so; to share 
the love of Christ with those in need, half a world away.
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