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Panimula
Sa maraming mga pagpapakahulugan, ang Mahal na
Araw, o Semana Santa, ay ang panahon kung kailan natin
binabalikan ang paghihirap, kamatayan, libing, at muling
pagkabuhay ni Cristo. At sa panahong ito na karamihan sa
mundo ay naguguluhan dahil sa isang pandemic, bilang mga
mananampalataya, maaari tayong maglaan ng oras para sa
pagbabasa ng Salita ng Diyos. Narito ang isang apat na araw
na devotional na maaaring makatulong sa atin upang mas
maunawaan ang ginawa ni Cristo sa krus at ang Kanyang
muling pagkabuhay.

UNANG AR AW

Ang Huling Hapunan
BASAHIN | Lucas 22:14–23
Pagdating ng oras ng hapunan, kumain si Jesus at
ang kanyang mga apostol. 15Sinabi ni Jesus sa kanila,
“Gustong-gusto kong makasalo kayo sa hapunang ito sa
pagdiriwang ng Pista ng Paglampas ng Anghel, bago ako
maghirap.” . . . 19Pagkatapos, kumuha siya ng tinapay,
at matapos magpasalamat sa Diyos ay hinati-hati niya
ito at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, “Ito ang aking
katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito
bilang pag-alaala sa akin.” 20Pagkatapos nilang kumain,
ganoon din ang ginawa niya sa inumin: kinuha niya ito
at nagpasalamat sa Diyos, at sinabi, “Ang inuming ito
ang bagong kasunduan na pinagtibay ng dugo kong
mabubuhos ng dahil sa inyo.” LUCAS 22:14,15,19,20
14

^

PAG-ISIPAN
Ang huling pagsasalu-salo ni Jesus at ng Kanyang mga
disipulo, na naging kilala sa tawag na Huling Hapunan,
ay dapat sana na isang pagdiriwang lamang ng Pista ng
Paglampas ng Anghel. Ang Pista na ito ay isang taunang
pagdiriwang na ginagawa ng mga Judio upang alalahanin
ang pagligtas sa kanila ng Diyos at pagpapalaya sa kanila sa
pagiging mga alipin sa Ehipto (Exodus 12). Noong panahon
na iyon, may mga salot na nangyayari sa Ehipto, na nagtapos
sa kamatayan ng kanilang mga panganay na anak. Ngunit
dahil sa pagsunod ng mga mamamayan ng Diyos sa Kanyang
utos na maglagay ng dugo ng tupa sa mga gilid at itaas ng
kanilang mga pintuan, nilampasan ng anghel ng kamatayan
ang kanilang tahanan.
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Ang Pista ng Paglampas ng Anghel ay ipinagdiriwang tauntaon upang alalahanin ang pangyayaring ito, subalit ang
Huling Hapunan ni Jesus ay nakatuon sa hinaharap, sa
gagawin ni Jesus sa krus bilang ang ganap na Tupa para sa
Pista ng Paglampas ng Anghel (1 Corinto 5:7). Ang Diyos na
nagligtas sa Kanyang mga mamamayan mula sa pagkawasak
na dala ng mga salot sa Ehipto ay nag-alay ng Kanyang
sarili upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan at sa
kasamaan ng kasalukuyang mundo (Mga Taga-Galacia 1:4).
Si Jesus ang Tupa ng Pista ng Paglampas ng Anghel para
sa lahat ng magtitiwala at mananampalataya sa Kanya—
magmula pa noon hanggang sa kasalukuyan. Si Jesus ang
ating pananggalang, proteksyon, at kagalingan. Si Cristo at
ang Kanyang ginawa ang siyang naghahatid ng kaligtasan
sa lahat.

GAWIN
1. Sa iyong journal, isulat ang mga pagkakataon kung
kailan ka iniligtas ng Panginoon. Pasalamatan mo Siya sa
ibinigay Niyang proteksyon at kaligtasan.

Ang Huling Hapunan
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2. Pag-aralan nang mabuti ang 1 Corinto 11:23–28 at isulat
ang mga mauunawaan mo tungkol dito.

3. Pasalamatan ang Diyos sa pagpapadala kay Jesus bilang
alay na Tupa para sa Pista ng Paglampas ng Anghel sa
buong mundo. Ipanalangin ang Kanyang proteksyon at
pangangalaga para sa iyo at sa iyong pamilya. Hingin sa
Kanya na palakasin ang iyong espiritu. Pasalamatan Siya
sa Kanyang dakilang kapangyarihan, hindi lamang para
sa iyong buhay dito sa mundo.
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IK ALAWANG ARAW

Ang Pagkapako sa Krus
BASAHIN | Lucas 23:32–43
Ininsulto rin si Jesus ng isa sa mga kriminal sa tabi niya,
“Hindi ba ikaw ang Cristo? Iligtas mo ang sarili mo, pati
na kami!” 40Pero sinaway siya ng isa pang kriminal na
nakapako, “Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man
ay pinaparusahan din ng kamatayan. 41Dapat lang na
parusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa
nating kasalanan, pero ang taong itoʼy walang ginawang
masama!” 42Pagkatapos ay sinabi niya, “Jesus, alalahanin
nʼyo ako kapag naghahari na kayo.” 43Sumagot si
Jesus, “Sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din ay
makakasama kita sa Paraiso.” LUCAS 23:39–43
39

^

PAG-ISIPAN
Ang halimbawang ipinakita ni Jesus sa dalawang kriminal
na nakapako din sa krus ay malinaw na nagpapakita ng
kahandaan Niya na magbigay ng kapatawaran sa mga
makasalanan. Sa iba pang Ebanghelyo, (Mateo 27:44;
Marcos 15:32), makikita natin na sa simula, ininsulto si Jesus
ng dalawang kriminal. Subalit biglang nag-iba ang saloobin
at pagturing ng isa sa kanila kay Jesus. Naunawaan niya na
si Jesus ay walang ginawang masama, at tama ang naging
palagay niya na si Jesus ang Mesias, ang Hari ng paparating
na kaharian.
Habang nalalapit na ang pagwawakas ng kanyang
buhay, sinabi niya kay Jesus: “Jesus, alalahanin nʼyo ako
kapag naghahari na kayo.” Ito ang kanyang kahilingan at
paghahayag ng pananampalataya, at tinanggap siya ni Jesus
sa Kanyang kaharian.
Ang Pagkapako sa Krus
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Hindi pa huli ang lumapit sa Diyos. Ang kriminal ay
naligtas kahit pa nakapako na siya sa krus. Wala na siyang
pagkakataon upang bumaba sa krus at gawin ang tradisyon
nila ng pag-aalay para sa kapatawaran ng mga kasalanan.
Wala na siyang panahon upang aminin ang kanyang mga
kasalanan o kaya ay tulungan ang iba na sumunod kay Jesus.
Ito ang mensahe ni Jesus para sa lahat—mula pa noon
hanggang ngayon—na ang kaligtasan ay sa pamamagitan
ng pananampalataya sa Kanya, at hindi sa pamamagitan
ng mabubuting gawa. Ibinibigay ni Jesus ang katiyakan ng
buhay na walang hanggan sa lahat ng ganap na magtitiwala
at mananampalataya sa Kanya.

GAWIN
1. Basahin ang Mga Taga-Efeso 2:4,5. Ano ang itinuturo ng
pahayag na ito tungkol sa kung sino ang Diyos at kung
sino tayo?
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2. Tayong lahat ay nasa lugar ng pangangailangan dahil
sa iba’t ibang kadahilanan. Paano mo magagawang
tumulong sa iba kahit na ikaw ay nasa loob lamang
ng iyong tahanan? Paano mo magagawang tumulong
kahit pa pakiramdam mo minsan ay tila wala ka
namang magagawa?

3. Pasalamatan ang Diyos sa kamatayan ni Jesus sa krus
at sa Kanyang handog na katuwiran. Hingin sa Diyos
ang kalayaan mula sa pagkakasala, ngayong alam natin
na hindi natin magagawang pagsumikapan ang ating
kaligtasan. Ipanalangin na ang iyong pamilya at mga
kaibigan ay maging bukas sa pagtanggap ng awa at
kabutihan ng Diyos sa panahong ito.

Ang Pagkapako sa Krus
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IK ATLONG AR AW

Ang Libing
BASAHIN | Lucas 23:50–56
May isang lalaki na ang pangalan ay Jose. Siya ay
taga-Arimatea na sakop ng Judea. Kahit na miyembro
siya ng korte ng mga Judio, hindi niya sinang-ayunan ang
kanilang ginawa kay Jesus. Mabuting tao siya, matuwid
at kabilang sa mga naghihintay sa paghahari ng Diyos.
52
Pumunta si Jose kay Pilato at hiningi ang bangkay ni
Jesus. 53Inalis niya ang bangkay sa krus at binalot ng
telang linen. Pagkatapos, inilagay niya ito sa libingang
inukit sa gilid ng burol, na hindi pa napaglilibingan.
50-51

^

LUCAS 23:50–53

PAG-ISIPAN
Ayon sa Kasulatan, ang pagdurusa, kamatayan, at libing ni
Jesus ay naganap sa loob lamang ng isang araw na tinatawag
natin ngayon na Biyernes Santo. Siya ay madaliang inilibing
bago dumating ang Araw ng Kapahingahan ng mga Judio,
kung saan hindi na sila maaaring magtrabaho. Nanatili
Siya sa libingan sa loob ng tatlong araw. Bilang mga
mananampalataya, dapat nating maintindihan na si Jesus
ay namuhay nang walang kamalian at dumanas ng isang
napakasakit na uri ng kamatayan para sa ating kaligtasan.
Ngayon, titignan natin ang kahalagahan ng libing ni Cristo.
Si Jose na taga-Arimatea ay isang mayamang lalaki, at isang
nirerespetong miyembro ng Sanhedrin. Ito ay isang grupo
ng mga relihiyosong pinuno ng mga Judio na humiling
ng kamatayan ni Jesus. Bagama’t si Jose ay isang Pariseo,
inilarawan siya ng Bibliya bilang isang mabuti at matuwid na
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tao. Sinabi din ni Juan sa kanyang aklat na si Jose na tagaArimatea ay isang lihim na disipulo ni Jesus (Juan 19:38).
Nang mamatay si Jesus, buong tapang niyang hiningi kay
Pilato ang katawan ni Jesus at inilibing siya sa isang bago at
mamahaling libingan. Hindi na niya itinago ang katotohanan
na siya ay isang disipulo. Inilagay niya sa panganib ang lahat
sa buhay niya nang hingin niya kay Pilato ang katawan ni
Jesus. Ang salitang ginamit sa Marcos 15:43 upang ilarawan
ang kanyang ginawa ay tolmao, na ang kahulugan ay
“pagiging matapang upang magawang hamunin o labanan
ang isang panganib o oposisyon.” Maaaring hindi ito naisip
ni Jose, subalit ang ginawa niya ay mahalaga sa katuparan ng
propesiya tungkol kay Jesus: Kahit na wala siyang ginawang
kasalanan at anumang pandaraya, inilibing siyang parang
isang kriminal; inilibing siyang kasama ng mga mayayaman
(Isaias 53:9).
Matapos ang kamatayan at libing ni Jesus, masasabi natin
na ang mga disipulo Niya ay dumaan sa isang madilim
na bahagi ng kanilang pananampalataya. Ang taong
pinaglaanan nila ng buhay ay nakalibing, at hindi nila alam
ang mangyayari sa darating na araw. Sa kabila nito, si Jose
na taga-Arimatea ay buong tapang na nagbigay kay Jesus ng
maayos na libing. Itinuro ni Jesus sa Kanyang mga disipulo
na, “. . . ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay
ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay
ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng
buhay na walang hanggan” (Lucas 9:24). Dahil tumanim sa
puso ni Jose ang mga salitang ito ni Jesus, kumilos siya nang
naaayon dito. Bilang mga disipulo ng buhay na Diyos, maaari
rin natin itong gawin. Kahit hindi pa natin alam kung ano
ang mangyayari sa hinaharap, maaari tayong maniwala at
tumugon nang may pananampalataya. Maaari nating piliing
gawin kung ano ang tama at buong tapang na manindigan
para kay Jesus.

Ang Libing
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GAWIN
1. Muling basahin ang Lucas 23:50–53, at ilagay ang iyong
sarili sa sitwasyon ni Jose na taga-Arimatea. Ano sa
palagay mo ang naramdaman niya? Ano sa palagay mo
ang mga ipinanalangin niya? Bakit kaya siya tumugon sa
ganitong paraan?

2. Sa paanong paraan mo nakikita iyong sarili kay Jose?
Paano mo maibabaon ang salita ni Jesus sa iyong buhay?

3. Pasalamatan ang Diyos sa lakas ng loob at tapang na
ibinibigay Niya upang magawa mong sumunod sa Kanya.
Ipanalangin na ganap kang magtitiwala sa Kanyang
Espiritu, higit pa sa kung ano ang inaasahan sa iyo ng
mundo o iniisip ng mga tao tungkol sa iyo. Hingin sa
Diyos na malinaw na mangusap sa iyo at bigyan ka ng
kakayahan na agarang sumunod sa Kanya.
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IK A-APAT NA AR AW

Ang Muling Pagkabuhay
BASAHIN | Lucas 24:1–53
Madaling-araw ng Linggo, pumunta ang mga babae
sa libingan dala ang mga pabangong inihanda nila.
2
Nang dumating sila sa libingan, nakita nilang naalis
na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. 3Kaya
pumasok sila sa loob, pero hindi nila nakita ang bangkay
ng Panginoong Jesus. 4Habang naguguluhan sila sa
pangyayari, bigla silang nakakita ng dalawang lalaking
nakakasilaw ang damit, at nakatayo sa tabi nila. 5At dahil
sa takot, napayuko sila sa lupa. Tinanong sila ng mga
lalaki, “Bakit ninyo hinahanap ang buhay dito sa mga
patay? 6Wala na siya rito. Nabuhay siyang muli! Hindi ba
sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya, 7na ang
Anak ng Tao ay kailangang ibigay sa masasamang tao at
ipako sa krus, pero mabubuhay siyang muli sa ikatlong
araw?” LUCAS 24:1–7
1

^

PAG-ISIPAN
Mabuti na lamang at hindi nagtapos sa kamatayan ang
kuwento ni Jesus. Ang Muling Pagkabuhay ay naganap,
at si Jesus ay wala na sa libingan! Siya ay buhay! Ito ang
pinakasaligan ng ating pananampalataya bilang Kristiyano.
Paulit-ulit na sinabi ni Jesus sa Kanyang mga disipulo na
Siya ay kailangang ibigay sa masasamang tao, mamamatay,
at babangon mula sa kamatayan matapos ang tatlong araw
(Lucas 9:22,44,45; 18:31–34). Sa kabila nito, naguluhan
pa rin sila nang Siya nga ay muling nabuhay. Ang mga
kababaihan na bumisita sa Kanyang libingan ay nagnanais
na ipagpatuloy ang mga ritwal sa paglilibing matapos ang
Ang Muling Pagkabuhay
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Araw ng Kapahingahan, na nangangahulugan na inaasahan
nilang Siya ay nananatiling patay. Subalit hindi na Siya patay.
Si Jesus ay buhay, at sila nga ay sinabihan ng mga anghel na
huwag maghanap ng buhay sa mga patay.
Ang kahalagahan ng Muling Pagkabuhay ay hindi
maihihiwalay sa sinabi ni Jesus, bago pa man Siya ipako sa
krus, tungkol sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay.
Kapag naaalala at naiintindihan natin ang salita ng Diyos,
ang ating pananampalataya ay hindi matatangay ng takot
at kawalan ng kasiguruhan, dahil ang Kanyang salita
ang nagbibigay kahulugan sa lahat ng bagay. Ang ating
pananampalataya ay batay sa isang buhay na Tagapagligtas,
ang ating Panginoon na si Jesu-Cristo na Siyang
nagtagumpay laban sa kasalanan, kamatayan, at libingan!
Sa kuwentong ito, sinabihan din ng dalawang anghel ang
mga kababaihan na alalahanin ang mga sinabi ni Jesus. Ang
kahulugan ng salitang Griyego na mimneskomai na ginamit
sa pahayag na ito ay, “balikan, alalahanin ang impormasyon
na nakabaon sa isipan, subalit hindi nagsasabing ang mga
tao ay tunay na nakalimot.” Nangangahulugan ito nang hindi
lamang pag-alala sa isang bagay kundi ng pagkakaroon
ng bagong kaalaman na hahantong sa isang naaangkop
na kilos. Ang mga kababaihan ay tumugon nang tama sa
pamamagitan ng pananatili sa misyon at pagkuwento ng
mga nangyari sa mga apostol. Bagama’t ang mga disipulo
ay hindi agad naniwala sa kanila, nagkaroon din sila ng
sarili nilang pagkikipagtagpo kay Jesus sa daan papuntang
Emmaus at nang magpakita sa kanila si Jesus sa Jerusalem.
Bagama’t sa simula ng tatlong kaganapang ito, makikita na
ang mga disipulo ay lubos na naguluhan tungkol sa Muling
Pagkabuhay, ito ay humantong pa rin sa pagpapalaganap
ng misyon ng Diyos. Marami pa ang nakaalam tungkol
sa muling pagkabuhay ni Cristo. Sa katunayan, tayo ay
nagsisilbing mga patotoo sa panahong ito, at dapat nating
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ipahayag ng buong kasiyahan ang mabuting balita na ito sa
iba pang tao: “Wala na siya rito. Nabuhay siyang muli!”

GAWIN
1. Bakit mahalaga ang muling pagkabuhay ni Cristo? Ano
ang kahulugan para sa atin ng pagbangon ni Cristo mula
sa kamatayan?

2. Paganahin ang iyong pagiging malikhain sa pamamagitan
ng pagsulat ng isang talata mula sa Bibliya o maiksing
mensahe na magpapaalala sa iyo ng iyong tagumpay
kay Cristo.

3. Pasalamatan ang Diyos sa Kanyang salita, na
tumutulong sa atin upang maintindihan ang lahat ng
bagay. Ipanalangin na magawa mong ipagpatuloy ang
pagbabasa at pagsunod sa Kanyang salita araw-araw.
Ipanalangin na maipahayag mo ang mabuting balita ng
Kanyang muling pagkabuhay sa maraming tao.

Ang Muling Pagkabuhay
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