
 
 

 

  
 

 
 
 

 
EASTER SUNDAY 

“Si Jesus ay Muling Nabuhay: Tayp ay Kanyang Pinatawad, 

Tayo ay Kanyang Iniligtas” 

(John 20,1-9) 

 
 



 
 

 

 

 

 Si Jesus ay muling nabuhay: tayo ay Kanyang pinatawad, tayo ay Kanyang iniligtas 

  

   Ano nga ba ang naging damdamin natin sa mga nagdaan na mga araw? Hindi po ba 

na ang paggunita sa paghihirap, pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus sa krus ay 

nagdulot sa atin ng kalungkutan, ng pangungulila at pagsisisi sa ating mga nagawang 

pagkakasala sa Kanya? 

 

   Datapuwa’t si Jesus ay hindi nanatiling patay. Siya ay muling nagbalik. Si Jesus ay 

muling nabuhay. Hindi po ba na ito ay nararapat magdulot sa atin ngayon ay kagalakan, 

ng kaligayahan? Bakit po? Si Jesus ay nagbuwis ng buhay para sa atin. Ikaw at ako ang 

dahilan kung bakit Siya nagpasan at napako sa krus. Subalit si Jesus nabuhay. 

Samakatuwid tayo ay Kanyang iniligtas mula sa kamatayan. Ikaw at ako ay Kanya nang 

pinatawad. 

 

   Si Jesus ay nagtagumpay laban sa kasalanan. Si Jesus ay nagwagi laban sa kamatayan. 

Siya makapangyarihan, at walang laban sa Kanya ang kasamaan at kamatayan. Kung 

ang Kanyang kamatayan ay kalungkutan, datapuwa’t ang Kanyang muling pagkabuhay 

ay ating ngayong kagalakan. Kung ang Kanyang kamatayan ay pangungulila ng natin sa 

Kanya, ngayon naman ang Kanyang muling pagkabuhay ay ating pakikiisa sa Diyos. At 

kung ang Kanyang kamatayan ay katuparan ng layunin ng Diyos Ama na ibalik na muli 

ang tao sa Kanyang piling, mangyari pa ang pagkabuhay na muli ni Jesus ay kaganapan 

ng kaligtasan na makakapasok tayo at mananahan sa tahanan ng Diyos Ama doon sa 

Langit. 

 

   Higit natin mauunawaan ang kamatayan ni Jesus sa Kanyang muling pagkabuhay. 

Mangyari pa ang dalawang katotohanan ito ay hindi dapat paghiwalayin. Sila ay 

magkaugnay. Sapagkat, kung si Jesus ay namatay at tunay nga na Siya ay namatay sa 

krus at hindi Siya muling nabuhay, ito ay nangangahulugan na wala tayong kaligtasan, 

o hindi tayo ligtas at hindi nga Siya ang Cristo, ang pinangakong Tagapagligtas. Sapagkat 

kung si Jesus ay namatay pero hindi Siya bumangon mula sa mga patay, eh wala tayong 

buhay na walang hanggan. Sapagkat kung si Jesus ay namatay subalit hindi siya muling 

nabuhay, samakatuwid walang saysay ang ating pananampalataya, walang kabuluhan 

ang ating paggawa ng kabutihan, walang saysay ang ating pagsunod sa Kanya.  

 



 
 

 

   

 Tunay nga na si Jesus ay nabuhay. Nakita at naranasan Siya ng mga alagad. Si Jesus ay 

muling nabuhay. At ito ay isang patunay na Siya ang Mesiyas. Siya nga ay si Cristo, ang 

ipinangakong Tagapagligtas. Ang Kanyang muling pagkabuhay ay patotoo na Si Jesus 

ay Anak ng Diyos. Totoo ang lahat ang lahat ng Kanyang pangaral at halimbawa.             

      

   Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, malaki po ang naging puhunan ng Diyos 

para sa atin kaligtasan. Mabigat po ang Kanyang itinaya para sa atin. At ito ay ang 

Kanyang buhay na Kanyang ibinigay doon sa krus. Datapuwa’t ang Kanyang buhay ay 

hindi nagwakas sa kamatayan. Ang Kanyang buhay ay hindi nauwi lamang sa libingan. 

Si Jesus ay muling nabuhay. At ito ang mabuting balita, si Jesus ay muling nabuhay. Ang 

Diyos natin ay buhay!       

 

   At tayo ngayon ay tinubos Niya mula sa kasalanan at kamatayan. Kaya naman 

mayroon po tayong panibagong buhay. Mayroon pong patutunguhan ang ating buhay, 

at ito po ay patungo sa Kanya, upang makasama Siya sa langit.    

 

   Ang buhay po natin ay hindi dapat maging alipin ng bisyo, sugal at alak. Ang buhay 

natin hindi dapat mauuwi sa wala, sa paghihinayang o sa kawalan. Ang buhay natin ay 

hindi dapat masayang o walang patutunguhan. Hindi po bala ang katapat ng ating 

buhay. Hindi po pera ang katumbas ng ating buhay. Hindi po droga ang kaligayahan sa 

buhay. Ang atin buhay na tinubos ng Diyos ay para sa Diyos at nararapat mauwi sa 

Diyos. Ito ay nararapat na pagtulad at pakikiisa sa buhay ni Jesus.  

 

   Tulad po ni Jesus, tanggapin natin na mayroon pagpapakasakit at pagpasan ng krus 

dito sa lupa. Tulad po ni Jesus tularan natin ang Kanyang pagtupad sa kalooban ng Ama, 

at kung kay Jesus, Siya ay muling nabuhay, tayo rin po tulad niya ay may buhay na 

walang hanggan at makakapagbagong-buhay. Mababago pa natin ang atin buhay. 

Maisasaayos pa rin natin ang atin buhay. At alang-alang sa atin mga mahal sa buhay at 

sa awa ng Diyos, kakayanin natin na pagbutihin at pagandahin ang atin buhay at ang 

mga buhay na ipinagkatiwala sa atin mga kamay.    

 

 

 

 

 



 
 

 

 

   Si Jesus ay muling nabuhay. Samakatuwid tayo ay Kanyang pinatawad. Tayo ay 

Kanyang iniligtas. 
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