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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mateo 27:52-53

"Nabuksan ang mga Libingan at ang mga Banal ay Bumangon"

ni Rev. Carl Haak

Nang isara ng Anak ng Dios ang Kanyang mga labi sa kamatayan, ang Dios na mismo ang nagsalita.  Ang
Dios ay nagsalita sa pamamagitan ng tatlong mahimalang tanda, napakalinaw, tungkol sa kahulugan ng
krus ng Kanyang Anak na si Jesu Cristo para sa sa bawat anak ng Dios sa bawat lugar at bawat panahon.
Ang Dios ay nagsalita.

Hindi Siya nagsalita, gayunman, sa wika ng mga labi ng tao, sa mga salitang binubuo ng dila at lalamunan.
Kundi Siya ay nagsalita sa wika ng buhay na Dios.  Nagsalita Siya nang malinaw, makapangyarihan,
mabisa sa mga pagpapala ng namamatay na Jesu Cristo.  Ibinigay ng Dios ang sarili Niyang maliwanag
na salitang-larawan upang ipaliwanag ang mahahalagang pagpapala ng krus ng Kanyang Anak, si Jesu
Cristo.

May tatlong mga salita ng Dios na sinalita matapos sumigaw ang Kanyang Anak ng, “Natupad na.  Ama,
sa Iyong mga kamay ay inihahabilin Ko ang Aking espiritu.”  Una, nagsalita Siya sa pinakamahalaga at
mabisa at maluwalhating wika sa pagkakapunit ng tabing.  Itinala para sa atin nina Mateo, Marcos, at
Lucas na ang tabing ng templo ay napunit mula itaas hanggang sa ibaba, doon sa gitna.  At mismong oras
ng panggabing pag-aalay, habang ang templo ay abalang inihahanda, ang tunog ng malakas na
pagkapunit ay pumuno sa templo.  Ang makapal na tabing na naghihiwalay sa Dakong Kabanal-banalan
mula sa Dakong Banal ay napunit sa dalawa.  At ang kahulugan?  Mismong Salita ng Dios ang nagsasabi
sa atin sa Hebreo 10 na ang kahulugan ay ito, na ngayon ang daan sa kabanal-banalan, sa mismong
pakikisama at presensya ng Dios, ay bukas sa pamamagitan ng dugo ni Jesu Cristong Anak Niya.  Si Cristo,
sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus, ay nagbigay sa atin ng isang bago at buhay na daan
kung saan maaari tayong lumapit ng may katapangan sa mismong presensya ng Dios nang walang takot
na itataboy. 

Ang Dios ay muling nagsalita.  Ang pangalawang salita na sinabi ng Dios ay naitala para sa atin tanging
sa Ebanghelyo Ayon kay Mateo.  Mababasa natin sa kapitulo 27:51, “nayanig ang lupa; at nabiyak ang
mga bato.”  Ang lupa ay umuga, at ang malalaking bato sa paligid ng Kalbaryo ay nabiyak sa dalawa.  Ang
Dios ay muling nagsalita.  Sinabi Niya ang Kanyang Amen.  Sinabi ng Dios, “Ako ay malapit na ngayon sa
buong kapangyarihan ng Aking kaligtasan upang pagpalain ang Aking mga anak.”  At sinabi iyan ng Dios,
sa batayan ng kamatayan ng Kanyang Anak, Siya ay paparito sa kabagsikan ng Kanyang galit laban sa
lahat ng kasalanan at kawalang-pagsisisi.

At pagkatapos ang Dios ay nagsalita sa ikatlong pagkakataon.  Muli ito ay naitala para sa atin tanging sa
Ebanghelyo Ayon kay Mateo.  Nais nating isaalang-alang ngayon ang ikatlong salita ng Dios, marahil ang
pinakamahiwaga sa tatlong mga salita na sinabi ng Dios.  Iyon ay isang salita ng propesiya.  Iyon ay salita
na nakaturo sa unahan.  Ngunit iyon rin ay salita na naglalagay sa isang simpleng wika (simple sa mga
bata) kung ano ang kahulugan ng krus ng Kanyang Anak.
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Mababasa natin sa Mateo 27:52, 53:  “Nabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal
na natulog ay bumangon, at paglabas nila sa mga libingan pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay
ay pumasok sila sa banal na lunsod at nagpakita sa marami.”  

Ang mga pangyayaring iyon ay kasabay ng kamatayan ni Jesu Cristo at ang mga pangyayaring naganap
kaagad matapos ang Kanyang kamatayan.  Iyan ay ipinakikita sa mga pinakaunang salita:  “Nabuksan ang
mga libingan at maraming katawan ng mga banal na natulog ay bumangon, at paglabas nila sa mga
libingan pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay ay pumasok sila sa banal na lunsod at nagpakita sa
marami.”  Sinasabi ng Dios ang lahat ng mga ito na nangyari, pinagsama-sama, sa paligid ng krus nang
mismong sandali na sumigaw ang Kanyang Anak ng may malakas na tinig, “Natupad na,” at nalagot ang
Kanyang hininga.  Ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa, nayanig ang lupa; at nabiyak ang mga
bato, at ang mga ito ay nangyari rin.

Una sa lahat, ang mga libingan ay nabuksan.  Nabasa natin, “Nabuksan ang mga libingan.”  Sa Palestina
napakahirap humukay ng mga libingan.  Ang mga tao ay hindi inililibing gaya ng nakasanayan natin sa
kanluraning lipunan.  Ang lupa ay magaspang at mabato.  Kaya ang mga nitso ay pinapalakol mula sa mga
malalaking bato – mga yungib – at ang mga katawan ay inilalagay sa mga nitsong ito.  May mga bato at
mga tipak na nakatakip sa pintuan ng mga libingang ito.  At mababasa natin na ang mga batong ito, sa
kamatayan ni Cristo, ay pinagulong at ang libingan ay nabuksan.  Ito ay hindi automatikong epekto ng
lindol.  Ang paggulong ng mga batong ito ay hindi sanhi ng lindol o pagyanig.  Kundi sadya nating nabasa
na ang mga libingang ito ay nabuksan.  Binuksan sila ng Dios.  Ang Dios ay may kabanalan, at malinaw
na binuksan, sa isang piling paraan, ang ilan (hindi lahat) sa mga libingan sa lugar na iyon.  Binuksan ng
Dios ang mga libingan.  Inalis Niya ang mga nakatakip na bato.

Pangalawa, “at maraming katawan ng mga banal na natulog ay bumangon.”  Ang salitang “tulog” sa Biblia
ay ginagamit upang ilarawan ang mga patay sa Panginoon na may kinalaman sa kanilang mga katawan,
hindi sa kanilang mga kaluluwa.  Ang kabulaanan ng pagtulog ng kaluluwa ay patungo sa kabulaanan ng
pagkapuksa.  Ang Biblia ay malinaw.  Sa kamatayan ang kaluluwa ng mananampalataya ay pupunta sa
Dios para sa kaluwalhatiang may kamalayan.  Ang mga banal na ito, na namatay na at inilibing at nasa
pagtulog ng kamatayan, at nasa iba’t ibang antas ng pagkakapira-piraso ang mga katawan – ang mga
banal na ito ay bumangon.  Ang mga katawan nila ay nabuhay at ang kanilang mga kaluluwa ay pumasok
muli sa kanilang mga katawan at bumangon sila mula sa lapag ng kanilang libingan.

Sumunod nating nabasa, “at paglabas nila sa mga libingan pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay.”
Ang pagbasa dito, gaya ng nasa salin ng King James, ay maaaring mangahulugan na ang mga katawan
ay bumangon ngunit nanatili kahit paano sa libingan sa loob ng tatlong araw, hanggang sa muling
pagkabuhay ni Cristo sa umaga ng Linggo.  Halos hindi ito gayon.  Maaari natin itong isalin sa ganitong
paraan:  “At maraming katawan ng mga banal na natulog ay bumangon, at paglabas nila sa mga libingan
pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay ay pumasok sila sa banal na lunsod at nagpakita sa marami.”
Ang mga bumangong katawan ay lumabas sa libingan at naghintay hanggang sa araw ng muli Niyang
pagkabuhay, na sa panahong iyon ay pumasok sa Jerusalem at nagpakita sa marami.  Inilantad nila ang
kanilang sarili.  Ipinakilala nila ang kanilang sarili sa marami.

Tatlong bagay kung gayon ang nangyari nang mamatay si Jesus.  Ang mga libingan ng mga banal ay
nabuksan.  Ang mga katawan ng mga banal na ito ay bumangon mula sa lapag at sila ay lumabas.

At saka, nabasa natin na may mga pangyayari na kaugnay sa muling pagkabuhay ni Jesus nang Linggo
ng Pagkabuhay.  Nabasa natin noon na pumasok sila sa banal na lunsod (Jerusalem – banal dahil pinili
iyon ng Dios bilang lugar ng templo at lugar kung saan ang Kanyang presensya ay madarama sa gitna ng
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Kanyang bayan).  Matapos bumangon si Jesus, ang mga banal na ito na muling nabuhay ay pumasok sa
lunsod, ang mismong lunsod kung saan si Jesus ay hinatulan, ang mismong lunsod na tumanggi kay
Cristo; at sila ay nagpakita.  

Nagpakita sila, nabasa natin, sa marami.  Ang binibigyang-diin dito ay ipinakita nilang buhay sila.
Nagsalita sila sa marami.  Nagpakita sila sa marami.  Habang ang ating Panginoong Jesus, matapos ang
muli Niyang pagkabuhay, ay nilimitahan ang Kanyang pagpapakita sa piling grupo ng mga alagad Niya,
ang mga banal ay nagpakita sa walang pinipiling marami.  Hindi sinabi sa atin na nagpakita sila sa mga
alagad lamang, kundi sa marami. 

Kaya, ito ang sinabi sa atin:  Sa sandali ng Kanyang kamatayan, matapos mapunit sa dalawa ang tabing
ng templo at matapos mabiyak ang mga bato at ang lupa ay nayanig, ang libingan ng maraming banal ay
nabuksan.  Bumangon sila sa katawan at lumabas sila.  At, sa araw ng muli Niyang pagkabuhay, pumasok
sila sa Jerusalem at nagpakita sa marami.

Ngayon, syempre, may mga tanong tayo na hindi masasagot.  Kailangan nating maghintay hanggang sa
isa pang Linggo, ang araw ng ganap na kapahingahan, na sisilay kapag nakasama natin Siya sa langit at
maibibigay Niya sa atin ang mga sagot.

Itatanong natin, sino sila?  Gaano karami?  Ano ang sinabi ng mga tao?  Nabasa natin na ang katawan ng
maraming banal ay bumangon.  Sila ba ay matatandang karapat-dapat na namatay ng isandaan, dalawang
daan, libu-libong taon na noon?  O ginawa ba silang mga banal habang ang ating Panginoong Jesu Cristo
ay nagmiministeryo – marahil ay mga banal gaya nina Zacarias at Elizabeth, Simeon at Ana?  Hindi natin
alam.  Hindi sinasabi ng Salita ng Dios kung sino sila at wala tayong masasabing anuman maliban sa
maraming katawan ng mga banal ang bumangon.  Itatanong natin, saan sila nanatili sa pagitan ng Biernes
Santo at Linggo nang sa Linggo ng muling pagkabuhay ay nagpakita sila sa banal na lunsod?  Hindi natin
alam.  Ano ang sinabi ng mga tao kung sino ang nakakita sa kanila?  Ano ang kanilang reaksyon?  Para
kanino talaga sila nagpakita?  Nagpunta ba sila sa kanilang mga pamilya?  Hindi natin alam.  Ano ang
nangyari sa kanila?  Bumangon sila sa katawan, magkaisa ang katawan at kaluluwa – katawan na tinawag
mula sa alabok at mula sa mga buto, at mula sa kalagayan ng pagkaagnas.  Naniniwala akong ang mga
katawang iyon ay ginawang tulad ng Kanyang pinakamaluwalhating katawan – walang kamatayang buhay
sa katawan.   Ano ang nangyari sa kanila?  Hindi sila bumalik sa libingan, di ba?  Hindi sila namatay muli
gaya ni Lazaro, gaya ng anak na babae ni Jairo.  Minamahal, hindi ko alam.  Hindi sinabi sa atin ng Dios.
Maaari Niyang sabihin, ngunit hindi Niya ginawa, dahil inisip Niyang hindi mahalagang malaman natin ang
sagot sa mga tanong na iyon.  At iyan ang ating punto.   

Dapat nating kunin ang aralin natin ngayon mula sa sinabi sa atin ng Dios, hindi mula sa hindi Niya sinabi
sa atin.  Ang pananampalataya ay aktibo kapag ito ay mapagpasakop na yumuyukod sa mga katahimikan
ng Dios.  Wala saanman sa Biblia natin makikita ang sagot sa mga tanong na iyon.  Sinasabi ng
pananampalataya na ang katahimikan ng Dios ay mabuti.  At sila ay mabuti lalo na dahil kapag ang Dios
ay tahimik itinutuon Niya ang ating mga tainga sa kailangan nating marinig.  Siya ay Dios.  Sinasabi Niya,
“Ang mensahe Ko sa iyo ay nasa mga katotohanang sinabi Ko sa iyo.  Sa mga katotohanang iyon ay
makikita mo ang kahanga-hangang pagkain para sa iyong kaluluwa.”  Sa mga katotohanang iyon ang Dios
ay nagsasalita sa atin ng pagpapala, ng kapangyarihan, ng mga pakinabang na matatagpuan sa krus ng
ating minamahal na Tagapagligtas, si Jesu Cristo.

Ano ang mga pagpapalang iyon?  Una sa lahat, ang katotohanang ito ng muling nabuhay na mga banal
ay isinisigaw sa atin na ang kamatayan ni Cristo ay may kapangyarihan, para sa lahat ng taong
ipingkatiwala sa Kanya ng Ama.  Sinasabi nito na ang ginawa ni Jesus sa krus ay direktang nagagamit sa
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lahat ng sa Kanya.  Sinasabi nito na ang krus ang kapangyarihan upang maligtas sila hanggang sa
kadulu-duluhan.  At ang pinaka pangunahin, panimula, simpleng antas nitong maluwalhating mga
pangyayari ng pagbubukas ng mga libingan at ang muling pagkabuhay ng mga katawan ng mga banal na
ito ay mabisang nangungusap sa atin ng kapangyarihan ng krus para sa mga anak ng Dios.  Sinasabi nila
sa atin na iniligtas tayo ng krus mula sa kapahamakan.  Sinasabi nila sa atin na si Cristo ay hindi lamang
nasa krus upang magbigay ng isang uri ng impluwensya.  Hindi tayo nakatayo ngayon sa harap ng krus
na may tanong na, “Anong ginagawa Niya sa krus?”  Hindi tayo aalis sa krus na umiiling ang ulo at
pinag-iisipan, “Ano ang kahulugan nitong lahat?”  Ginawa itong napakalinaw ng Dios.  Sinasabi Niya sa atin
na naroon Siya upang may gawin, upang may gawin para sa Kanyang bayan.  At, yamang nagawa na ito,
ito ngayon ay nasa kanila na.  

Habang buhay pa, paulit-ulit na binanggit ng ating Panginoong Jesu Cristo na ang gagawin Niya sa krus
ay para sa mga Kanya na ibinigay sa Kanya ng mapagbiyayang paghirang ng Ama.  Sinabi Niya sa Juan
10:  “Ako ang mabuting pastol.  Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa.
Ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa.”  Sinabi Niya sa Mateo 20, “Ang Anak ng Tao ay naparito
hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa
marami.”  Sa madaling salita, ang gawain Niya ay magkaroon ng halaga, pakinabang para sa lahat ng
Kanyang bayan.  Iyon ay upang magtamo ng isang bagay para sa kanila.  Iyon ay upang gumawa ng isang
bagay para sa kanila.  Ang kamatayan Niya ay hindi lamang impluwensya.  Hindi lamang ito upang ipakita
sa kanila kung paano nila ito gagawin mismo.  Kundi ang Kanyang kamatayan ay para sa kanila, sa lugar
nila, ginamit sa kanila.  At sa pamamagitan ng bisa nito, ang Kanyang bayan ay natubos.   

Ang maluwalhating pangayayaring ito ng pagbukas ng mga libingan at ang muling pagkabuhay ng mga
banal sa sandali ng kamatayan ni Cristo ay nagsasabi sa atin na si Cristo, ang Ulo ng iglesia, ay pinanatili
at tinamo ang ating pagkatubos.  Binubuksan ito ng Roma 5:12-21 para sa atin.  Doon ay ibinibigay sa atin
ng Kasulatan ang aral.  Ngayon sa Mateo 27 ay ibinibigay ng Dios sa atin ang larawan.  Ang aral ay hindi
pribadong tao si Adan, ang unang tao.  Kundi ang sangkatauhan ay nakakabit kay Adan.  Dahil sa
kasalanan ni Adan, ang lahat ay namatay.  Subalit ang Roma 5 ay nagpapatuloy sa pagsasabing, Kaya't
kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao.  Si
Adan ay nagkasala.  Ang isa niyang ginawa ay lubos na nakaapekto sa iyo at sa akin.  Ginawa tayo nitong
may sala at hinatulan at pinasama.  Mababasa natin sa sitas na iyon, Sa kanyang pagsuway, dumating sa
atin ang kahatulan.  Ngunit mababasa din natin ito:  Sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, dumating ang
pagaaring-ganap at buhay sa lahat ng tumanggap ng saganang biyaya.  Lahat ng hinirang na na kay Cristo
– ang pakinabang ng Kanyang gawa ay dumating sa kanila bilang kanila.  Iyan ang aral.  Ang kamatayan
ni Jesus ay hindi isang hiwalay na pangyayari.  Hindi ito isang bagay na nangyari sa isang tao.  Kundi ang
krus ay di-maihihiwalay na nakatali sa akin, at sa lahat ng sa biyaya ng Dios ay sumampalataya kay Jesu
Cristo.

At inilalagay ito ng Dios sa isang larawan.  Tayo ay nasa eksena ng krus.  Ang Anak ng Dios, matapos ang
tatlong oras ng kadiliman, ay sumigaw:  “Dios Ko, Dios Ko, bakit Mo Ako pinabayaan?”  Pagkatapos ay
sumigaw Siya:  “Natupad na.”  At nagpatuloy Siya sa pagsasabing, “Ama, sa Iyong kamay ay inihahabilin
Ko ang Aking espiritu.”  Iniyuko Niya ang Kanyang ulo sa kamatayan sa krus.  Ang handog para sa
kasalanan ay nagawa na.

Ano ang nangyayari?  Ang lupa ay yumayanig.  Ang mga bato ay nabibiyak.  Ang mga libingan ay
nabuksan at ang mga banal ay lumabas.  At ano ang iisipin natin?  Iisipin natin na may direktang
kaugnayan sa pagitan ng krus at Kanyang iglesia.  Ang ginawa ni Jesus ay dumating sa kanila.  Namatay
Siya, nabuhay sila.  Iniyuko Niya ang Kanyang ulo sa kamatayan, at sila ay nabuhay mula sa libingan.
Ibinigay Niya ang Kanyang buhay, at kinukuha nila ngayon ang kanilang buhay.  Ang kamatayan Niya ay
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may kapangyarihan, bisa, para sa lahat nang ibinigay sa Kanya – para sa akin – sa pamamagitan ng
pananampalataya. 

Kung magkakaroon tayo ng kalakasan at katiyakan ng ating kaligtasan, dapat nating maunawaan ang mga
katotohanang ito.  Ang ginawa Niya sa krus ay may kapangyarihan – kamangha-manghang kapangyarihan,
tumutubos na kapangyarihan – para sa akin.  Alam iyan ni apostol Pablo.  Masasabi niya sa Roma 8:34,
“Sino ang hahatol?  Si Cristo Jesus na namatay, oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay.”  Alam
niyang wala nang kahatulan para sa kanya.  Paano niyang nalaman iyon?  Si Cristo ang namatay –
namatay para sa akin.  Nang ang Anak ng Dios ay malatang nakabitin sa kamatayan, ang mga libingan
ng mga banal ay nabuksan, na nagsasabing ang kamatayan ni Cristo ay may kapangyarihan ng kaligtasan
para sa buo Niyang bayan.

Dapat mong gamitin iyan sa buhay mo ngayon.  Napakadalas nating tinatanong:  “Ano ang ginawa para
sa akin ng Dios?  Nasaan ang Dios sa buhay ko?  Iniisip Niya ba ako sa mga pangangailangan ko?  At,
kung iniibig Niya ako, bakit Niya ipinadadala ang mga bagay na ito, itong mga mahihirap na bagay ngayon
sa akin?”  Anak ng Dios, huwag kang malungkot para sa iyong sarili.  Huwag na huwag mong sabihin,
“Ngunit wala akong anumang mabuti.  Lahat ay masama.”  Huwag kang magsalita ng ganyan!  Si Cristo
ang namatay, oo siyang muling binuhay mula sa mga patay.  Gamitin mo iyan bilang kapangyarihan tungo
sa isang bago at banal na buhay.  Tumigil na sa landas mo na may pag-uugali ng kapaitan at pagkapoot
at pagkagalit.  Bakit Siya namatay?  Upang ako ay mabuhay.

Ang bukas na mga libingan at bumangong mga banal ay tiyakang nagpapahayag na winasak ng
kamatayan ni Cristo ang ating kamatayan at tinamo ang muling pagkabuhay para sa buo Niyang bayan.
Ang kamatayan ay hindi mapupunta sa talasalitaan natin maliban sa katotohanan ng mga salitang ito (Gen.
2), “Sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka.”  Ang kabayaran ng kasalanan ay
kamatayan.  Ang kaluluwang nagkakasala, ay tiyak na mamamatay.  Ang mga salitang, “libing,”
“kabaong,” “sementeryo,” “lapida,” ay hindi malalaman o mauunawaan kung hindi pumasok ang kasalanan
sa sanlibutan.  Hangga’t naghahari ang kasalanan, ang kamatayan ay naghahari.

Iyan din ay totoo sa ating karanasan.  Kapag naghahari ang kasalanan, ang di-mahiwalay na takot sa
kamatayan, ay di-maiiwasang nagpapahirap sa kaluluwa.  Ang tanging paraan upang wasakin ang
naghaharing kapangyarihan ng kamatayan ay ang wasakin ang kasalanan.  Ngayon ano ang sinasabi ng
Dios?  Nang mamatay si Jesus, ang mga libingan ay nabuksan – nangangahulugan na ang kamatayan Niya
ay sinaid ang pag-aangkin ng kasalanan at kamatayan.  Tiniyak ng Kanyang kamatayan ang ating buhay.
Ilagay mong muli ang iyong sarili sa Kalbaryo.  Tumayo ka roon.  Sa Kanyang tagumpay Siya ay namatay.
Ipinahayag Niya, “Natupad na,” at kaagad lumabas ang mga banal sa kanilang mga libingan.  Hindi mo
kailangang maging napakatalino upang maunawaan na tinitiyak ng Kanyang kamatayan ang buhay ng
Kanyang bayan.  Si Jesu Cristo ay hindi isang pribadong tao.  Kundi kinakatawan Niya lahat ng mga
ibinigay sa Kanya ng Ama.  Samakatuwid, ang ginawa Niya para sa kanila ay kanila na ngayon.  Ang
Kanyang bayan ay patay na sa pagsalangsang at kasalanan.  Sila ay dating nasa ilalim ng di-makayanang
malaking pagkakasala.  Ngunit ngayon ay inalis iyon ni Cristo.  Ang kamatayan Niya ang pangako ng ating
buhay.  Ang kamatayan Niya ang bumili sa ating buhay.  Ang kamatayan Niya ang nagpalaya sa atin mula
sa sala at sa kapangyarihan ng kasalanan.  Ang kapangyarihan ng ating buhay ay nasa kamatayan Niya.
Si Cristong napako sa krus ang kapangyarihan ng Dios tungo sa ikaliligtas.

Ang tanging kapangyarihan ay ang krus ni Jesu Cristo.  Doon sa krus ay ibinigay ni Jesus ang Kanyang
sarili upang maranasan ang lahat ng nararapat sa atin, lahat ng mga pinili ng Dios.  At sa paggawa niyaon,
natamo Niya para sa kanila ang walang hanggang katuwiran, biyaya, at buhay.
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Paano ko nalaman?  Ang Dios ay nagsalita.  Ang mga libingan ay nabuksan at ang mga banal ay
bumangon.

Mayroon ka ba ng katiyakang iyon?  Ginawa ba ito sa iyo ng tunay at buhay na pananampalataya kay Jesu
Cristo, pananampalatayang kumakapit, naglilingkod, nagtitiwala, sumusunod, at lumuluwalhati kay Cristo?
Siya ang kapangyarihan ng ating buhay.

Nang si Jesus, bago sa Kanyang krus, ay tumayo sa harap ng libingan ni Lazaro, sinabi Niya kay Marta,
“Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay.  Ang sumasampalataya sa akin, bagama't siya'y mamatay,
ay mabubuhay.  At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay
magpakailanman.”  Sabi Niya, “Lahat ng nakipag-isa sa akin ay hindi mamamatay.  Sila ay mabubuhay ng
walang hanggan.”   At ngayon, binibigyang-bisa ng Dios ang mga salitang iyon.  Si Jesus, na Kanyang
Anak, ay namatay, at ang mga libingan ay nabuksan.  Winasak ng kamatayan ni Cristo ang ating
kamatayan.  Ang kamatayan ni Cristo ay nagbukas sa atin ng buhay na walang hanggan.  Ang krus ni
Cristo ay umaakay tungo sa presensya ng Ama sa kaluwalhatian.  Ang krus ni Cristo ay nag-aalis ng
mantsa ng ating kasalanan at inililigtas tayo mula sa mga kuko ni Satanas.

Sumasampalataya ka ba, sa pamamagitan ng biyaya, dito sa Panginoong Jesu Cristo at sa Kanyang krus?
Siya ba ang iyong ipinagmamalaki?  Mapalad ka.  At makinig habang nagsasalita ang Dios nang mamatay
ang Kanyang Anak.  Ang mga libingan ay nabuksan at ang mga banal ay bumangon at lumabas.  Sinasabi
ng Dios, “Dahil ang Aking Anak na si Cristo ay namatay para sa iyo, ikaw ay mabubuhay.  At ngayon, sa
pamamagitan ng Kanyang kamatayan, bumangon ka at mabuhay sa Dios!” 

_____________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, muli Ka naming pinasasalamatan sa Salita ng Dios, sa kahanga-hangang krus na iyon.  Nawa, O
Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay madala namin ang aming sarili doon at makita ang
kaganapan ng aming kaligtasan.  Pagpalain Mo ang Iyong Salita sa aming mga puso.  Samahan Mo po
kami sa linggong ito.  Mapagbiyaya mong patawarin ang mga kasalanang iyon na nakakapit pa rin sa amin,
na pinatatawad sila sa Kanyang kagalingan.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


