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Ang babaye nagbarug sa saba nga 
bakilid, ang iyang masulub-on nga 
mga mata nga nagtan-aw 
sa usa ka makalilisang 
nga talan-awon. 
Ang iyang Anak 
himalatyon na. 
Ang inahan mao 
si Maria, ug siya 
diin gilansang si 
Jesus sa krus.
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Pagkahuman gisulti ni Jesus sa Iyang mga higala
nga Siya mabudhian, ug sila mangalagiw. “Dili ako
mokalagiw,” giinsistir ni Peter. “Sa dili
pa motuktugaok ang manok, igalimod mo
ako sa makatulo,” ingon ni Jesus.

Pagkahuman niini, si Judas, 
usa sa napulog duha ka mga 
disipulo ni Jesus, nag-uyon 
nga itugyan si nga mga pari 
sa 30 ka pirasong pilak.

Dili! Ang Dios wala 
magpakyas. Wala’y 
nahimo nga sayup si 
Jesus. Kanunay nga 
nahibal-an ni Jesus nga 
Siya pagapatyon sa mga 
dautang tawo. Bisan sa 
bata pa si Jesus, usa ka 
tigulang nga lalaki nga 
ginganlan si Simeon ang 
nagsulti kang Maria nga 
moabut ang kasubo.

Sa pista sa mga Judio sa 
Paskuwa, nagkaon si Jesus sa 
katapusang pangaon kauban ang 
Iyang mga tinon-an. Gisultihan 
niya sila sa mga katingad-an nga 
mga butang bahin sa Diyos ug sa 
Iyang mga saad sa mga nahigugma 
Kaniya. Ang pan ug tasa aron 
ilang mapaambit. 
Kini aron 
pahinumduman 
gihatag aron 
maghatag 
pasaylo 
sa mga sala.

Pipila ka mga adlaw 
sa wala pa patya si 
Jesus, usa ka ug gibubo 
ang pahumot nga mga 
tiil. “Nag-usik-usik 
siya sa salapi,” reklamo 
sa mga tinun-an. “Nakahimo 
siya usa ka maayong buhat,” 
miingon si Jesus. “Gihimo niya kini paglubong.”  
Unsa ka katingad-an nga mga pulong!

Giunsa kini tanan 
nahitabo? Man nga 
gitapos ni Jesus ang usa 
ka matahum nga kinabuhi 
sa usa ka nga 
paagi?  Giunsa 
man gitugot sa 
Diyos nga ang 
iyang Anak nga 
ilansang sa krus 
aron mamatay didto? 
Ba si Jesus bahin sa 
Kinsa Siya? Napakyas 
ba ang Diyos?
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Gilabay ni Judas ang 
salapi, migawas - ug 
nagbitay sa iyang 
kaugalingon.

Ug dihadiha, mitogaok 
ang manok. Kini sama sa 
tingog sa Diyos kang Pedro. 
Nakahinumdom sa mga ni 
Jesus, mihilak pag-ayo si Pedro.

Sa kalit lang usa ka manggugubot nga
panon ang nagmartsa sa tanaman, nga
gipangulohan ni Judas. Wala mosukol
si Jesus, apan giputlan ni Pedro ang
dalunggan sa usa ka tawo. Hilum 
nga gihikap ni Jesus ang
dalunggan sa tawo ug giayo
siya. Pagdakup Niya bahin
sa kabubut-on sa Diyos.

Nagbasol usab si Hudas. An 
niya nga si Hesus wala’y sala
sa bisan unsang sala o krimen. 
Ni Judas ang 30 ka pirasong
pilak, apan dili kini kuhaon
sa mga pari.

Gidala sa magubtanong panon si Jesus sa balay sa
labawng pari. Didto, giingon sa mga lider nga Judio
nga kinahanglan mamatay si Jesus. Sa duol, si
Pedro nagtindog tupad sa
kalayo saug naniid. Tulo
ka beses nga gitutokan
sa mga tawo si Pedro ug
giingon, “Kauban mo
si Jesus!”  Tulo ka
beses nga kini
gilimod ni Pedro, 
sama sa giingon
ni Jesus.  
Nanghimaraot pa si
Pedro ug nanumpa.

Pagkagabii niana nga
gabii, si Jesus miadto
aron mag-ampo sa
Tanaman sa Getsemani. 
Ang mga tinun-an nga
kauban Niya nakatulog. 
“O Amay ko,” nag-ampo
si Jesus, “... Ipaubus
sa akon ang kopa.”
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Kung kini ang katapusan sa
istorya, unsa kini kasubo. 
Apan ang Diyos naghimo’g
usa ka butang nga. 
Si Hesus wala mag-
pabilin nga patay!

Pagkahuman sa daghang oras
nga pag-antos, si Jesus 
miingon, “Natapos na,” ug
namatay. Iyang trabaho
nahuman. Gilubong
Siya sa mga higala
sa usa ka
pribadong
lubnganan.

Sa katapusan nagpadala si Pilato, 
ug gisilotan si Jesus nga mamatay 
sa krus. Gisumbag sa mga sundalo 
si Jesus, giluwa ang Iyang nawong, 
ug gilatigo Siya. Naghimo sila usa 
ka mabangis nga purongpurong sa 
tunok ug gidikit kini sa iyang ulo. 
Unya gilansang nila Siya krus aron 
mamatay.

Unya giselyohan ug
gibantayan sa mga
sundalong Romano 
ang lubnganan. Karon
wala’y makasulod –
o makagawas.

Kanunay nga nahibal-an ni Jesus nga Siya mamatay
sa ingon niana. Nahibal-an usab Niya nga ang Iyang
kamatayon magdala sa kapasayloan alang sa mga
makasasala nga nagsalig Kaniya. 
Duha ka mga kriminal. 
Ang usa mitoo kang
Jesus - ug moadto sa
Paraiso. Ang uban wala.

Gidala sa mga pari atubangan ni 
Pilato, ang gobernador nga 
Romano. Si Pilato miingon, “Wala 
akoy nakit-an -anan niining Tawo.”  
Apan ang mga panon sa 
sa pagsinggit nga 
nag-ingon, “Ilansang 
siya sa krus!  Ilansang 
siya sa krus!”
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Inga istorya sa Bibliya nagsulti bahin sa among 
katingalahang kanamo ug gusto nga mailhan mo Siya.

Dios nga nakahimo kita mga dili maayo nga butang, 
nga gitawag Niya nga sala. Ang silot alang sa sala mao ang

kamatayon, apan ang Dios nahigugma kanimo sa hilabihan Iyang
gipadala ang Iyang bugtong nga Anak, si Jesus, aron mamatay

sa Krus ug silotan alang sa imong mga kasal-anan. Unya sa
nga pasayloon ang imong mga Siya ug mopuyo kanimo

karon, ug mabuhi ka uban Kaniya sa.

Nagatoo ka nga kini ang tinuod, isulti kini sa Diyos:
Minahal nga Jesus, nagatoo ako nga ikaw ang Diyos, ug nahimong
tawo nga mamatay alang sa akong mga sala, ug karon nabuhi ka
usab. Palihug pag-anhi sa akong kinabuhi ug pasayloa ang akong

mga sala, ako bag-ong kinabuhi karon, ug usa ka adlaw nga
makaupod Ka sa hangtud. Tabangi Kanimo ug mabuhi

alang Kanimo ingon Imong. Amen.

Pasaha ang Bibliya ug pakigsulti sa Dios adlaw-adlaw! Juan 3:16

Ang Unang Pasko sa

Usa istorya gikan sa Pulong sa Diyos, 
ang Bibliya,

makit-an sa

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

“Ang pagsulud sa Imong mga pulong naghatag
kahayag.”  Salmo 119:130

Usa ka babaye nagpabilin, naghilak sa
daplin sa lubnganan. Nagpakita sa
iya si Jesus! Nagdalidali siya nga
nagbalik nga malipayon aron isulti
sa ubang mga tinun-an. “BUHI 
SI JESUS! MOBALIK SI 
JESUS GIKAN SA PATAY!”

Ang Kataposan

Wala madugay miduol si Jesus sa mga 
tinon-an, mga kamot nga may mga lansang.  

Tinuod kini. SI JESUS BUHI LABI! 
Gipasaylo Niya si Pedro sa pagdumili Kaniya, 

ug gisultihan ang Iyang mga sa tanan ang 
bahin Kaniya. Pagkahuman mibalik 

Siya sa langit diin Siya gikan.

Sayo sa buntag sa nahauna nga 
adlaw sa semana, pipila sa mga 
tinun-an ni Jesus nakit-an 
ang bato nga naligid 
gikan sa lubnganan. 
Sa ilang pagtan-aw 
sa sulod, wala 
na si Jesus.
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