
 
 

 

 

Seed 
THE EASTER VIGIL IN THE HOLY NIGHT OF EASTER (Year B) 

“Nakita. Nasabi. Ginawa.” 

(John 18, 1- 19,42) 

 
 

   Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, mula sa mga tauhan sa ating 

Ebanghelyo ay nagpapahayag sa atin ng tatlong katanungan.  Ano po ang mga ito?  

 

Ano ang nakita? 

Ano ang nasabi? 

At ano ang ginawa? 

 

   Sa lahat ng muling pagtatagpo, sa hinintay natin dumating o sa ating pagdalaw, 

mayroon tayo nais makita o gustong mamasdan. Mayroon hinahanap ang atin mga mata. 

Ang namalas ang atin mga mata o hindi nasaksihan ng atin mga mata ay atin ipapahayag 

sa pamamagitan ng ating mga salita.mayroon tayong sasabihin. May bibigkasin. Ikaw at 

ako ay tiyak na magsasalita. At bandang huli ay mayroon tayong gagawin. Ikaw at ako 

ay kikilos.  

 

   Mga kapatid, ano po ang nakita ng mga binanggit na mga tauhan sa Ebanghelyo? 

Nakita lamang nina Maria Magdalena at mga kasamahang sina Joanna at Maria na 

“naigulong na ang bato sa libingan” (t1). At hindi nila nakita roon ang katawan ng 

Panginoon.  

 

   Nakita ni Pedro “ang mga telang lino lamang” (t6). At siya ayon sa Ebanghelyo ay 

umuwing nagtataka. 

 

   Ang naigulong na bato, ang libingan walang laman at telang lino laman ay nagpapakita 

ng katotohanan sa mga salita ni Jesus. Totoong lahat ang kanyang sinabi. Tapat Siya sa 

Kanyang pangako. Tunay nga ang Kanyang pangaral na “that the Son of Man must be 

delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and the third day rise again” (Luke 24, 

7). Si Jesus ay talagang Diyos. Siya nga ang ipinangakong Tagapagligtas.  

 



 
 

 

   Kapag sumasapit ang Pasko sila na naninirahan sa Balayan, Batangas ay tiyak na 

makakatanggap ng balikbayan box mula sa kanilang mga magulang na nagtratrabaho sa 

Roma, Italya. Batid nila na ito ay pinaghahandaan, pinag-iipunan ng kanilang ama’t ina. 

Ang pahayag ng mga magulang na sina Gerry at Suzette “kasama ng mga pagkain, damit at 

gamit sa malaking kahon ay ang aming pag-ibig. Nais namin na kung ano ang aming kinakain o 

naisusuot ay magamit din at matikman nila sa Pilipinas.”  

 

   Kaya naman ang kuwento ng mga magkakapatid ay “ang pagtingin namin sa balikbayan 

box ay nakakahong pag-ibig ni Daddy at Mommy. Ang nakikita namin sa mga damit, gamit at 

pagkain na nakaloob sa kahon ay ang kanilang pagpapakasakit at pagpapahalaga sa amin.” 

 

   Mga kapatid, sa muling pagkabuhay ni Jesus dapat natin makita sa kabila ng lahat ng 

ating pagtalikod at pagsuway sa Diyos, sa kabila ng ating mabigat na pagkakasala tayo 

ay Kanyang minahal. Tayo ay kanyang pinatawad. At inialay Niya ang Kanyang buhay 

doon sa krus upang tayo ay maligtas.   

 

   Mangyari pa tignan natin na ang bawa’t isa ay may pag-asa pa, may pagkakataon pa 

na magbago at mabuhay. Buksan natin ang atin mga mata upang makita ang 

pagpapahalaga at paghihirap ng ating mga magulang upang tayo ay palakihin at 

mabigyan ng magandang kinabukasan.       

 

   Mga kapatid, ano po ang nasabi ng mga binanggit na mga tauhan sa Ebanghelyo?  

Sinabi ni Maria Magdalena “they have taken the Lord from the tomb, and we don’t know where 

they put him” (t2). At ibinalita nila ito kay Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus.   

 

   Si Pedro ay patakbong pumunta. Nakita niya ang libingan walang laman. Gayundin 

ang alagad na mahal ni Jesus. Subalit, siya ay naniwala (t8). Ano masasabi natin ngayon?          

  

   Ito ang mabuting balita. Si Jesus ay muling nabuhay. Si Jesus nagtagumpay laban sa 

kamatayan. Nagapi Niya ang kasalanan. Samakatuwid tayo ay pinatawad. Nakamit 

natin ang kaligtasan. Tayo rin ay magwawagi sa kamatayan. Tayo rin ay mayroon muling 

pagkabuhay.  

 

   Iyan ang atin ipamalita. Si Jesus ay totoong Diyos. Tunay na may Langit. Totoo na may 

buhay na walang hanggan. Ito ang mabuting balita. Ikaw at ako ay mahal ng Diyos. Tayo 

ay pinatawad ng Diyos. Tayo ay ligtas. At si Jesus ay naghihintay sa atin sa Langit. 



 
 

 

 

   Mga kapatid, kailan ka huling nagpasalamat sa Diyos? Kailan ka huling nagpatawad 

sa iyong kapwa? Hindi po ba ang lahat nang ginawa ni Jesus ay nararapat natin 

ipagpasalamat sa Kanya? Hindi po ba ang pagpapatawad ni Jesus na naganap doon sa 

krus ay nararapat din natin igawad sa iba? Hind po ba ang pagliligtas Niya sa atin na 

nangyari sa pamamagitan ng Kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay ay dapat din 

natin ibigay sa ating kapwa? 

 

   Mangyari pa ang mga salita na manggagaling sa atin mga labi ay salita ng pag-ibig, ng 

pagpapatawad, ng pagliligtas. Hindi po pananakot. Hindi po paghahamak. Hindi po 

masasakit at matatalim na salita. Sabihin po natin “mahal kita.” At hindi po “mumurahin 

kita.” Sabihin po natin “magdasal tayo.” At huwag po “iiwanan ko kayo.”  

 

   Ang muling pagbuhay ni Jesus ay isang malakas na tinig na nagpapahayag “Jesus is 

savior. And I am saved.” Sabihin po natin, ulitin po natin “si Jesus ay Diyos. Siya ang aking 

tagapagligtas.  Salamat po at ako ay Inyong pinatawad.”                      

 

   Panghuli, mga kapatid, ano po ang ginawa ng mga binanggit na mga tauhan sa 

Ebanghelyo? Sila ay hindi nanatiling nakatingin o nagsalita. Sila ay kumilos, umalis sa 

libingan at mayroon silang ginawa. Ano po iyon? Sila ay nagpahayag, nagpatotoo na si 

Jesus ay muling nabuhay. Sina Maria Magdalena at ang mga kasamahang babae at si 

Pedro ay naging saksi, tagapagpatunay na si Jesus ay buhay. At ito ang ipinahayag ni 

Jesus “and you will be my witnesses in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, even to the 

ends of the earth” (Acts 1,8).       

 

   Pagkatapos makita ang libingan walang laman o ang telang lino lamang at matapos 

magbalita o nanahimik na nagtataka silang lahat ay sumunod kay Jesus. At batid natin 

na bilang tagasunod ni Jesus ibigay nila ang lahat para sa Kanya. Tinupad nila ang sinabi 

ni Jesus. Opo, ginawa nila ang mga halimbawa ni Jesus.  

 

   Ano na ang ating nagawa para Diyos? Ano na ang ating na-ialay para sa Kanyang 

Simbahan? Ang lahat ng pagtatagpo at pagsasalita ay nararapat mauwi sa pagsasagawa, 

sa pagkilos.   

 

   Ngayon matapos natin makita at maranasan ang kabutihan ng Diyos sa atin buhay ano 

na ang iyong gagawin? Matapos tayong magpuri at magpasalamat dahil sa Kanyang 



 
 

 

kagandahang-loob sa atin ano na ang susunod? Hindi ba’t tama lamang na tayo maging 

lingkod ng Diyos? Karapat dapat lamang na tayo ay maging Kanyang manggagawa dito 

sa lupa? 

 

   Isang malungkot subalit magandang pangyayari ang naganap sa airport. Siya ay isang 

OFW na babalik na sa Doha. Naroroon ang kanyang tatlong anak. Ang ina, si Corazon 

ay nagpaalala sa kanila “huwag na huwag ninyong kakalimutan ang aking mga habilin at 

pangaral. Palagi ninyong titignan ang kalagayan ninyong magkakapatid” habang pinigil niya 

ang pagpatak ng kanyang mga luha. 

 

  Tumugon na may pagsunod si Grace, “mommy, ang lahat po ng inyong sinabi sa amin ay 

aming gagawin. Pangako po na makikita ninyo na magbubunga ng mabuti ang inyong paghihirap 

para amin. At sa darating na panahon ng inyong tuluyan pag-uwi, kami naman mag-aalaga sa 

inyo.”  

 

   Mga kapatid sa muling pagkabuhay ni Jesus magandang itanong natin sa atin mga 

sarili: 

 

Ano ngayon ang nararapat kong makita? 

Ano ngayon dapat kong sabihin? 

Ano na ang ating gagawin? 
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