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Ang ginang ay nakatayo sa
maingay na burol, ang kanyang
malungkot na mga mata
ay nakatingala sa isang
kakila-kilabot na
tanawin. Ang kanyang
Anak ay namamatay. 
Ang ina ay si Maria, 
at kung saan ipinako
si Jesus sa krus.



Paano nangyari ang lahat
ng ito? Paano kayang
wakasan ni Jesus ang
napakagandang buhay sa
isang kahindik-hindik
na paraan? 
Paanong
pinahihintulutan
ng Diyos ang
Kanyang Anak na doon? 
Nagkamali ba si Jesus 
kung Sino Siya? Nabigo
ba ang Diyos?



Hindi! Hindi nabigo ang
Diyos. Si Jesus ay hindi
nagkamali. Laging alam ni
Jesus na Siya ay papatayin
ng masasamang tao.  Kahit
noong sanggol pa si Jesus, 
isang matandang lalaki na
nagngangalang Simeon ang
nagsabi kay Maria na may 
kalungkutan.



Ilang araw bago pinatay
si Hesus, dumating ang
isang babae at nagbuhos
ng mabangong ointment 
sa Kanyang mga paa. 
"Nagsasayang siya ng 
pera," reklamo ng mga alagad. 
"Mabuti ang ginawa niya," sabi ni
Jesus.  "Ginawa niya ito para sa
aking libing." Kakaibang mga salita!



Pagkatapos nito, pumayag si
Judas, isa sa labindalawang
alagad ni Jesus, na ipagkanulo
si Jesus sa mga punong
saserdote sa 30 
pirasong pilak.



Sa pista ng Paskuwa ng mga
Hudyo, si Jesus ay nagkaroon
hapunan kasama ang Kanyang mga
disipulo. Sinabi niya sa kanila ang
mga magagandang bagay tungkol
sa Diyos sa mga umiibig sa Kanya. 
Pagkatapos ay nagbigay si.  Ito ay 
upang ipaalala sa kanila na ang
katawan at dugo ni Jesus ay 
ibinigay upang
magdala ng 
kapatawaran sa
mga kasalanan.



Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa Kanyang mga
kaibigan na Siya ay ipagkakanulo, at sila ay tatakas. 
"Hindi ako tatakas," giit ni Peter.  "Bago tumilaok
ang manok, ikakaila mo Ako ng tatlong beses," 
sabi ni Jesus.



Kinagabihan, nagpunta si
Jesus upang manalangin
sa Halamanan ng 
Getsemani. Ang mga
alagad na kasama Niya
ay nakatulog.  "O Aking
Ama," nanalangin si
Jesus, "... Iwasan Mo 
ang sarong ito sa ayon
sa Aking ibig, kundi
ayon sa Iyong kalooban."



Biglang nagmartsa ang isang mandurumog
sa hardin, na pinamumunuan ni Judas. 
Hindi lumaban si Jesus, ngunit pinutol ni
Pedro ang tainga ng isang lalaki.  Tahimik, 
hinipo ni Jesus ang tainga na ang
Kanyang pagdakip ay bahagi
ng kalooban ng Diyos.



Dinala ng mga mandurumog si Jesus sa bahay ng 
mataas na saserdote.  Doon, sinabi ng mga pinunong
Judio na dapat mamatay si Jesus. Sa malapit, si
Pedro ay ng mga alipin at 
nagmasid.  Tatlong beses
na tinitigan ng mga tao
si Pedro at sinabi, "Ikaw
ay kasama ni Jesus!" 
Tatlong beses itong
itinanggi ni Pedro, 
gaya ng sinabi ni
Jesus na gagawin
niya. Nagmura
pa si Pedro 
at nagmura.



Noon lang, tumilaok ang manok. 
Parang boses ng Diyos kay 
Pedro. Sa pag-alaala sa mga
salita ni Jesus, umiyak si
Pedro nang may kapaitan.



Nag-sorry din si Judas. 
Alam niyang si Jesus ay 
walang kasalanan o krimen. 
Binawi ni Judas ang 30 
pirasong pilak, ngunit hindi 
ito kinuha ng mga pari.



Inihagis ni Judas 
ang pera, lumabas 
- at nagbigti.



Dinala ng mga pari si Jesus 
kay Pilato, ang Romanong
gobernador. Sinabi ni Pilato, 
"Wala akong nakitang kasalanan
sa taong ito." Ngunit ang
mga mandurumog ay, 
"Ipako Siya sa Krus! 
Ipako Siya sa Krus!"



Sa wakas ay sumuko si Pilato, at 
hinatulan si Jesus na mamatay sa
krus. Sinuntok ng mga kawal si
Hesus, dinuraan ang Kanyang
mukha, at hinampas Siya. 
Gumawa sila ng na tinik at idiniin
ito sa Kanyang ulo. Pagkatapos
ay ipinako nila Siya sa isang
kahoy na krus upang mamatay.



Laging alam ni Jesus na Siya ay mamamatay sa
ganoong paraan.  Alam din Niya na ang Kanyang
kamatayan ay magdudulot ng kapatawaran para 
sa mga makasalanan na nagtitiw
ang ipinako sa krus sa tabi ni
Hesus.  Ang isa ay naniwala
kay Hesus - at napunta sa
Paraiso. Ang iba ay hindi.



Pagkatapos ng mga oras ng 
pagdurusa, sinabi ni Jesus, 
"Naganap na," at namatay. 
Gawa niya ay natapos. 
Inilibing Siya ng mga
kaibigan sa isang
pribadong libingan.



Pagkatapos ay tinatakan
at binantayan ng mga
sundalong ang libingan. 
Ngayon walang
makapasok –
o makalabas.



Kung ito na ang katapusan ng 
kwento, nakakalungkot. 
Ngunit may ginawa ang
Diyos na kahanga-hanga. 
Si Hesus ay hindi
nanatiling patay!



Maagang-umaga ng unang araw
ng linggo, nakita ng ilan sa mga
alagad ni Jesus na nagulong
ang bato mula sa libingan. 
Nang tumingin sila sa
loob, wala na
roon si Jesus.



Isang babae ang nanatili, umiiyak
sa tabi ng libingan.  Nagpakita sa
kanya si Hesus! Siya ay bumalik
na masaya upang sabihin sa iba
pang mga alagad.  "Si HESUS 
AY BUHAY! SI HESUS 
AY BUMALIK NA SA 
MGA PATAY!"



Hindi nagtagal ay lumapit si Jesus sa mga
alagad, at ipinakita sa kanila ang Kanyang mga

kamay na may pilat ng kuko.  Ito ay totoo. 
NABUHAY MULI SI HESUS! Pinatawad sa
Kanya, at sinabi sa Kanyang mga disipulo na

sabihin sa lahat ang tungkol sa Kanya. 
Pagkatapos Siya kung saan Siya nanggaling.



Ang Unang Pagkabuhay

Isang kuwento mula sa Salita ng Diyos, 
ang Bibliya,

ay matatagpuan sa

Mateo 26-28, Lucas 22-24, Juan 13-21

“Ang pagpasok ng Iyong mga Salita liwanag.” 
Awit 119:130



Wakas



Ang kuwento sa Bibliya na ito ay nagsasabi sa atin
tungkol sa atin at gustong makilala mo Siya.

Alam ng Diyos na nakagawa tayo ng masama, na tinatawag
Niyang kasalanan. Ang kaparusahan sa kasalanan ay kamatayan, 

ngunit mahal na mahal ka ng Diyos na ipinadala Niya ang
Kanyang bugtong na Anak, si Hesus, upang mamatay sa Krus at 

maparusahan para sa iyong mga kasalanan.  Pagkatapos ay 
muling nabuhay si Hesus atalanan, gagawin Niya ito! Siya ay 
darating at maninirahan sa iyo ngayon, at ikaw ay mabubuhay

kasama Niya magpakailanman. 

Kung naniniwala ka na ito ang katotohanan, sabihin ito sa Diyos:
Mahal na Hesus, naniniwala ako na Ikaw ay Diyos, at naging

isang tao upang mamatay para sa aking mga kasalanan, upang
ako ay magkaroon ng bagong buhay ngayon, at isang araw ay 

makasama Ka magpakailanman. Tulungan Mo akong sumunod sa
Iyo at mamuhay para sa Iyo bilang Iyong anak.  Amen.

Magbasa ng Bibliya at makipag-usap sa Diyos araw-araw! 
Juan 3:16
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