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SI JESUS AY INILIBING

Sina Nicodemo at Jose ng Arimatea, na mga lider ng
pananampalataya at nananampalataya kay Jesus, ay
humingi ng pahintulot mula kay Pilato upang mailibing
si Jesus. Alam nilang patay na Siya sapagka't iniutos
nilang ulusin ng mga kawal ang Kanyang tagiliran
upang matiyak na Siya'y wala nang hininga. Binalot
ng kasuutan ng patay ang bangkay, inilagay sa yungib,
isang bagong libingan, saka tinakpan ng malaking bato
ang bungangang pasukan. Nagunita ni Nicodemo ang
sinabi ni Jesus: na Siya'y dapat "mataas," mapako sa
krus .

•tO~ "At kung paanong itinaas m M01ses sa ilang ang ahas,
/~ ay glllJon kinakailangang itaas ang Anak ng Tao; upang
\. '\ ang smumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya

..s'.J. ng buhay na walang hanggan. Sapagka't gayon na
1\,g lamang ang pagsmta ng D10Ssa sanlibutan, na ilnnzgay
(!I" N1ya ang Kanyang bugtong na Anak upang angdr; smumang sa Kanya'y sumampalataya ay huwag

~,~ mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang
(- hanggan" Juan 3:14-16.

Nagunita ng mga kaaway ni Jesus na sinabi Niya,
"Ako'y magbabangon sa ikatlong araw," Sinabi nila
kay Pilato na magsugo ng mga kawal upang bantayan
ang libingan upang walang makapagnakaw sa
bangkay ni Jesus at sabihin pagkatapos na si Jesus ay
nagbangon.

Gawin Mo Ito

1. Sino ang naglibing kay Jesus?
________ at _
ng _

2. Sinabi ni Jesus na magbabangon Siyang muli
pagkaraan ng ilang araw? _

3. Sauluhin ang sinabi ni Jesus kay Nicodemo
sa Juan 3:14-16.
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SI JESUS AY MULING NABUHAY

Umagang-umaga ng araw ng Linggo, ikatlong araw
pagkatapos ipako sa krus si Jesus, ay muling nabuhay.

"Nang magtatapos ang araw ng sabbath, nang
nagbubukang-llwayway na ang unang araw ng
sanlinggo, ay nagslparoon si Mana Magdalena at ang
Isa pang Mana upang tmgnan ang libmgan. At nanto,
lumindol nang malakas, sapagka't bumaba mula sa
langit ang Isang anghel ng Panginoon, at naparoon at
tgmulong ang bato, at nakaupo sa Ibabaw nito ... At sa
takot sa kanya'y nagstpangmig ang mga bantay, at
nangagzng tulad sa mga taong patay."

"At sumagot ang anghel
at sinabi sa babae,
Huwag kayong mangatakot.
Sapagka't nalalaman ko na
myong hinahanap SI Jesus na
tptnako sa krus. Siya'y wala
rito; sapagka't SIya'y
nagbangon, ayon sa sinabi NIya. Mageipanto kayo,
tingnan nmyo ang dakong kmalagyan ng Panginoon.
At magsiyaon kayong madali, at sa Kanyang mga
alagad ay sabihin nmyo, Siya'y nagbangon sa mga
patay ... at sIla'y ... nagsitakbo upang ibalita sa Kanyang
mga alagad. At nanto, sIla'y sinalubong nz Jesus, na
nagsasabi, Mangagalak kayo, At sIla'y nagsilapit at
nzyakap ang Kanyang mga paa, at SIya'y sinamba"
Mateo 28:1-9.

Napakita si Jesus sa Kanyang mga kaibigan nang
makalimang ulit nang araw na iyon. Nakapapasok
Siya sa mga pinid na pinto at naka lilitaw o nawawala
kailanma't ibigin Niya sapagka't mayroon na Siyang
isang binago at niluwalhating katawan.

c3f Nang kinahapunan nga, nang araw na yaon, na unang
,~ araw ng sanlmggo, at nang nangaptptnid ang mga
~ pintong kznaroroonan ng mga alagad, dahIl sa
.!ii) katakutan sa mga JudIOay dumating si Jesus at tumayo1\9 sa gitna at sa kanzla'y sinabi, Kapayapaan ang
c,." sumamyo" Juan 20:19.
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Nang una'y inakala ng mga alagad na may nakikita
silang multo. Subali't nang mahipo nila ang katawan
ni Jesus at Siya'y makasalo sa pagkain, nalaman nila
na tunay ngang Siya'y nabuhay na muli. SiTomas, isa
sa mga alagad, ay hindi nila kasama noon kaya' t ayaw
nitong maniwala sa sinabi nila. Nang sumunod na
linggo, habang sila'y magkakasama, biglang tumayo
si Jesus sa kalagitnaan nilang muli.

"Nang magkagayo'y stnain Niya kay
Tomas, Idaiii mo rito ang lyong dalin,
at tingnan mo ang Akmg mga kamay;
at tdaiti mo nto ang lyong kamay, at
Isuot mo sa Akmg tagthran: at huwag
kang di mapanampalatauahin,

Sumagot SI Tomas, at sa Kanya'y sinabi, Panginoon ko
at DIOS ko. Sinasabi sa kanya ni Jesus, Sapagka't Ako'y
nakita mo ay sumampalataya ka: mapapalad yaong
hindi nangakakita at gayon ma'y nagsisampalataya"
Juan 20:27-29.

Ang sinabing ito ni Jesus ay para sa atin, lalo na.
Hindi natin Siya kailangang makita upang
sampalatayanan nating Siya nga'y nagbangong muli.
Sa pana-panahon, sa loob ng apatnapung araw,
nagpakita Siya sa mga alagad at nagturo sa kanila.
Isinulat nila sa Biblia ang tungkol dito. Hinampas sila
at ibinilanggo ng mga kaaway dahil sa pagsasabing
muling nabuhay si Jesus. Nguni't alam nilang ito'y
totoo. Pinili nilang mamatay kaysa - sabihing iyon ay
hindi katotohanan. Sila'y mga saksi sa pagkabuhay
na muli ni Jesus.
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Gawin Mo Ito

, 7. Anong katibayan ang ibinigay Niya upang
patunayang hindi Siya espiritu lamang?
__ a) Sinabi Niya sa kanila na paniwalaan

ang sinasabi Niya.
__ o _ b) Kumain Siyang kasalo nila at sinabi

Niya sa kanila na hipuin ang
Kanyang katawan.

__ e) Wala Siyang ibinigay na katibayan.

SINABI NI JESUS ANG KANYANG PANUKALA

Ang panukala ni Jesus ay dapat maging saksi ang
bawa't mananampalataya upang sabihin sa iba ang
tungkol sa Kanya. Aniya:

~.If "Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng
\JY, lupa ay naibigay na saakin. Dahil dito, magsiyaon nga,~lj") kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga

\') bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng
.si) Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo'x9 sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay
c/' na iniutos Ko sa inyo" Mateo 28:18-20.

Alam ni Jesus na mabibigo ang Kanyang mga alagad
malibang taglay nila ang kapangyarihan ng Espiritu
Santo sa pagsasakatuparan ng Kanyang panukala.
Kaya't sinabi Niya:

.It)
~ "Ganyan ang pagkasulat, na

/~ kinakailangang maghirap
\..':-, ang Cristo, at magbangong

~J. muli sa mga patay sa ikatlong
~ araw; at ipangaral sa

_~~ Kanyang pangalan ang
6YL pagsisisi at pagpapatmoad ng mga kasalanan sa lahat

/~ ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Kayo'y mga
\..'.-. saks: ... datapuwa't magsipanatili kayo sa bayan,
-§!It': hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyarihang
t:t:::-' galing sa itaas" Lucas 24:46-49.
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Gawin Mo Ito

8. Makalimang ulit na basahin ang sinabi ni
Jesus sa Mateo 28:18-20; Lucas 24:46-49.

9. Sa panukala ni Jesus, lahat ng sumampa-
lataya sa Kanya ay
__ a) dapat magtatag ng kahariang

pampuiitika.
__ b) magtamasa ng kaligtasan.
__ e) magiging mga saksi ni Jesus.

10.Ano ang kailangan ng mga tagasunod ni Jesus
upang sila'y maging mga saksi?
__ a) Ang kapangyarihan ng Espiritu

Santo. .
__ b) Pahintulot ng pamahalaan.
__ c) Matitibay na gusali.',

SI JESUS AY UMAKYAT SA LANGIT

CA "At sinabi Niya sa kanila - tatanggapin ninyo ang
l~ kapangyarihan, pagdating sa inyo ng Espiritu Santo:
()' at kayo'y magiging mga saksi Ko sa Jerusalem, at sa..ii: buong Judea at Samaria, at hanggang sa kahuli-
~ hulihang hangganan ng lupa. At pagkasabi Niya ng
at'. mga bagay na ito, nang Siya'y tinitingnan nila, ay
.(';) dinala Siya sa itaas; at Siya'y tinanggap ng isang6Y.L alapaap, at ikinubli sa kanilang mga paningin. At1,,- samantalang tinititigan nilaang Langit habang Siya'y
\..'\ lumalayo, narito may dalawang lalaking nangakatayo
~ sa tabi nila na may puting damit, na nangsasabi
~ naman, Kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit

kayo'y nangakatayong tumitingin sa Langit? Itongt3ft si Jesus, na tinanggap sa Langit mula sa inyo, ay
I~ paparitong gaya ng inyong nakitang pagparoon Niya
\. sa Langit" Mga Gawa 1:7-11

Habang pabalik sa Jerusalem ang mga alagad upang
hintayin ang Espiritu Santo, pinag-iisipan nila ang
sinabi sa kanila ni Jesus:
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"Sa bahay ng Aking Ama
ay maraming tahanan ...Iu..,......,,~~~;i~~~'~Ako'y paroroon upang~ ipaghanda Ko kayo ng
dakong kalalagyan ...
muling paririto Ako, at

kayo'y tatanggapin Ko sa Aking sarili; upang kung
saan Ako naroroon, kayo naman ay dumuon"
Juan 14:2, 3.

TINUTUPAD NI JESUS
ANG KANYANG MGA PANGAKO

Sampung araw matapos umakyat sa Langit si Jesus,
dumating ang Espiritu Santo at pinuspos ang mga
mananampalataya. Mula noon, nagkaroon sila ng
kapangyarihang sabihin sa iba ang tungkol kay Jesus.
Ibinilanggo sila at binugbog subali' t patuloy silang
sumaksi. Nilisan nila ang Jerusalem upang makaligtas,
nguni' t saanman sila makarating ay ipinahahayag nila
ang mabuting balita tungkol sa Tagapagligtas. Tinupad
ni Jesus ang Kanyang pangako. Pinupuspos pa rin
Niya ng Espiritu Santo ang mga mananampalataya at
binibigyan ng kapangyarihang maging mga saksi Niya.
Tutuparin ni Jesus ang Kanyang pangakong muling
magbabalik. Hinihintay natin ang Kanyang pagdating,
at hindi na magtatagal.
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"Sapagka't ang Panginoon din ang bababangmula sa
langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at
may pakakak ng Dios: at ang nangamatay kay Cristo
ay unang mangabubuhay na mag-uli. Kung
magkagayon, tayong nangabubuhay, na nangatitira,
ay aagauiing kasama nila sa mga alapaap,
upang salubungin ang Panginoon sa hangin: at sa
ganito'y sasa Panginoon tayo magpakailanman"
1 Tesalonica4:16,17.

Handa ka na ba sakaling si Jesus ay dumating ngayon?
Kung ibig mo, magagamit mo ang panalanging ito:

Panalangin

Jesus, tinatanggap Kita bilang aking
Tagapagligtas at Panginoon ng
aking buhay. Patawarin Mo ako sa
lahat ng aking kasalanan. Puspusin
Mo ako ng Iyong Espiritu Santo.

Tulungan Mo akong masabi sa iba ang tungkol sa Iyo.
Magmg sa ako'y mamatay o mabuhay hanggang sa
pagdating Mo, kunin Mo ako upang makasama Mo
magpakailanman sa Iyong tahanan sa Langit.

Ang Pangalan Mo _

Gawin Mo Ito

13.Limang ulit mong basahin ang 1Tesalonica
4:16,17. Handa ka na ba para sa pagdating
ni Jesus? _
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Mapag-aara/an ang mga ara/m nang tsahan o kasama
ng grupo na tinatawag na "Learning Center"
Naghahandog ang IC! Mtntstrtes, Inc, ng mga kursong
tstnaltn sa Taga/og Ilocano, Cebuano at Hiligaynon

Aming tmmumungkaht na pagkatapos mo ng anim na
mga ara/m ng "Mga Tampok Na Pangyayari Sa Buhay
NI Cristo" Isusunod mong pag-ara/an ang kurso na
pinamagatang "Ang lyong Matulungtng Kaibigan "

Ang lyong
MotN!Nnging
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