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Napakaraming ebidensiya na magpapatunay na ang kamatayan at
pagkabuhay-muli ni Jesus ay ayon sa “tiyak na layunin at patiunang
kaalaman ng Diyos,” at kasama rito ang makasaysayang panahon ng
lahat ng mga pangyayari.

Maliban kung si Hesus ang Ipinangakong Mesiyas -
Maliban kung tinupad ni Hesus ang lahat ng Lumang Tipan ng
Mesiyanikong Propesiya -
Maliban kung tinupad ni Jesus ang Pitong Kapistahan na iniutos ng
Diyos sa Israel na ipagdiwang magpakailanman -
Maliban kung si Jesus ang Kordero ng Paskuwa ng Diyos, na pinatay
upang pawiin ang mga kasalanan ng sanlibutan –
Namatay si Hesus bilang martir at hindi ang ating Tagapagligtas, ibig
sabihin ay nawawala pa rin tayo sa ating mga kasalanan at



nahaharap sa walang hanggang paghuhukom ng Diyos.
Gayunpaman, sa 1 Mga Taga-Corinto 5:7 , sinabi ni Apostol
Pablo, “Kristo, ang ating kordero ng Paskuwa ay inihain na.”
Samakatuwid, ang mga naniniwala sa Kanya at tumanggap sa Kanya
bilang kanilang Tagapagligtas at Panginoon, ay namarkahan ng
Kanyang dugo, at naligtas mula sa walang hanggang
kamatayan. Amen, at Amen!

Sa sermon na ito, tatalakayin natin ang mga pangyayaring nakatala sa

ika-26 at ika
 -27 na kabanata ng ebanghelyo ni Mateo.

Biyernes – Nisan 8 – Anim na Araw bago ang Paskuwa
Dumating si Jesus at ang mga alagad sa Betania
Pinahiran ni Maria si Hesus para ilibing
Ipinagkanulo ni Judas si Hesus sa halagang 30 pirasong pilak

Karaniwan sa isang
babaeng Hudyo ang may
pabango sa leeg.

Ang pabangong ito ay nagkakahalaga ng 300
denario sa araw na iyon; katumbas ng isang taon na
sahod. Ngayon ay maihahambing iyon sa humigit-
kumulang $54,000.00

Martes, Nisan 12 – Dalawang Araw Bago ang Paskuwa
Inihahanda ng mga alagad ang Silid sa Itaas

Miyerkules, Nisan 13 – Isang Araw Bago ang Paskuwa

https://biblia.com/bible/nkjv/1%20Cor%205.7


Si Jesus at ang mga disipulo ay
kumain ng Hapunan ng Paskuwa

Tinukoy ni Jesus ang Kanyang
nagkanulo

Lumabas si Judas ng silid
Itinatag ni Jesus ang Hapunan ng
Panginoon
Ipinakilala ni Hesus ang Bagong
Tipan

Si Jesus at ang mga disipulo ay
umawit ng isang himno

Sinabi ni Jesus na ipagkakanulo
nilang lahat Siya

Matapang na ipinahayag ni Pedro ang
kanyang katapatan

Nanalangin si Jesus sa Getsemani
Ipinagkanulo ni Judas si Hesus sa
pamamagitan ng isang halik
Inaresto si Hesus

o Hatinggabi – Dinala si Hesus kay Anas para tanungin
o 1:00-200 am – Dinala si Jesus kay Caifas para tanungin
o 5:00-6:00 am – Si Jesus ay nakatayo sa harap ng Sanhedrin – kunwaring
pagsubok



o 6:00-7:00 am – Si Jesus ay nakatayo sa harap ni Pilato para hatulan
o 7:00-8:00 am – Si Jesus ay nakatayo sa harap ni Herodes para hatulan
o 8:00-9:00 am – Nakita nina Pilato at Herodes na inosente si Jesus

      o 9:00-10:00 am – Si Hesus ay binugbog, hinagupit, tinutuya at ipinarada
sa buong lungsod

 dala ang pinakamataas na poste ng krus



o 12:00 ng tanghali – Si Hesus ay ipinako sa krus sa pagitan ng dalawang
magnanakaw
o 12:00-3:00 pm – Tinakpan ng dilim ang lugar nang milya-milya.
o 3:00 pm – Sumigaw si Hesus “Naganap na – Ama, sa Iyong mga kamay
ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu,” naganap ang isang

 lindol, napunit ang tabing ng templo, nabuksan ang mga libingan, at
 ipinagtapat ng Romanong Centurion si Kristo.

o Inihanda nina Jose ng Arimatea at Nicodemus ang bangkay at inilibing ito sa
malapit na libingan.



o Tinatakan ng mga Romano ang libingan at binantayan ito.


