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"Sapagka't ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking tinanggap naman:
 na si Cristo ay namatay para sa ating mga kasalanan

 ayon sa mga kasulatan ,
 at na Siya ay inilibing, at nabuhay na maguli sa ikatlong araw

 ayon sa mga Kasulatan."
1 Corinto 15:3-4

Para ang isang mananampalataya ay wastong hatiin ang Salita ng Diyos at maunawaan ang plano
ng pagtubos ng Diyos habang pinag-aaralan nila ang Banal na Kasulatan, kailangan nilang
malaman ang katotohanan mula sa tradisyon tungkol sa kapanganakan, buhay, kamatayan, muling
pagkabuhay, pag-akyat sa langit, at nalalapit na pagbabalik ng Hesus; dapat nilang maunawaan
ang timeline ng hula sa Bibliya.

Ang makahulang kalendaryo ng Diyos ay nakabatay sa Seven Jewish Feasts. ( Ex. 12:12-
17 , Lev. 23:4-43 )

Ang tiyak na petsa at oras ng pagpapako sa krus at ang muling pagkabuhay ni Hesus ay ayon sa
pattern na itinatag ng Diyos kasama ng mga Hebreo noong sila ay nagkampo sa Bundok Sinai.
Samakatuwid, maliban kung ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay “ayon sa
Kasulatan,” tayo ay nawawala pa rin sa ating mga kasalanan at naghahanap ng isang
Tagapagligtas.

https://biblia.com/bible/nkjv/1%20Cor%2015.3-4
https://biblia.com/bible/nkjv/Exod.%2012.12-17
https://biblia.com/bible/nkjv/Lev.%2023.4-43


Miyerkules, Nisan 13 - Tanghali hanggang Paglubog ng araw
12: tanghali – 3:00 pm – Binalot ng dilim ang mundo

Naganap ang lindol - bumukas ang mga libingan - nabuhay muli ang mga patay
Ipinagtapat ng Roman Solider si Hesus bilang ang Kristo

Inilibing nina Jose at Nicodemo ang bangkay ni Hesus
Ang mga babae ay nanonood ng libing pagkatapos ay pumunta sa kanilang mga tahanan para
sa Paskuwa

Ang libingan ay tinatakan at binabantayan ng mga pinunong Relihiyoso

Huwebes, Nisan 14 – (paglubog ng araw Miyerkules – paglubog ng araw ng
Huwebes)

Lahat ng mga alagad maliban kay Juan ay iniwan si Hesus at nagtago
Ipinagdiriwang ng mga Hudyo ang Paskuwa - Mataas na Sabbath - pinaghihigpitang aktibidad

Sa isang punto sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi, sa Kanyang espiritu, si Jesus ay bumaba
sa “Hades.” ipinahayag ang ebanghelyo sa mga nagpahayag ng kanilang pananampalataya sa
pangako ng Diyos na magpapadala ng isang Tagapagligtas, at pagkatapos ay dinala sila sa
langit kasama Niya sa araw na Siya ay umakyat. ( 1 Pedro 3:18-20 , Efeso 4:8-0 , Lucas 16:19-
32 )

Biyernes, Nisan 15 – (paglubog ng araw Huwebes – paglubog ng araw Biyernes)
Ang tanging WORKDAY sa pagitan ng dalawang Sabbath.
Ang mga babae ay bumili at naghanda ng mga pampalasa ngunit walang oras upang pumunta
sa libingan, magpahid ng katawan at makauwi bago lumubog ang araw.

Sabado, Nisan 16 – (paglubog ng araw Biyernes – paglubog ng araw Sabado)
Regular na Sabbath – pinahihintulutan ang limitadong aktibidad

Ang mga disipulo ay nananatili sa pagtatago - ang mga babae ay nagpapahinga at sumasamba
Bago lumubog ang araw ng Sabado - 72-oras mula sa paglubog ng araw noong Miyerkules,
NABUHAY NA MULI si HESUS mula sa libingan

Linggo, Nisan 17 – (paglubog ng araw Sabado – paglubog ng araw Linggo)
Nagpakita si Jesus kay Pedro, ang dalawang disipulo sa daan patungong Emmaus, at
pagkatapos ay sa labing-isang disipulo sa Silid sa Itaas na kasama ni Tomas

Sina Maria Magdalena at Maria, ang ina ni Jesus, ay nagdala ng mga pabango sa libingan upang
tapusin ang paghahanda ng katawan ni Jesus para sa libing.
Lubos nilang inaasahan na matatagpuan ni Jesus si Jesus sa libingan.

Kahit na nakita na ang bato na nagulong, ang katawan ni Jesus ay wala sa libingan, at ang
ebidensya ng isang lindol sa paligid ng libingan, hindi pa rin sila naniniwala na si Jesus ay
nabuhay na mag-uli.

Gayunpaman, habang sila ay umalis upang pumunta at sabihin sa mga disipulo kung ano ang
sinabi ng Anghel, si Jesus ay nagpakita sa mga babae, at sila ay sumamba sa Kanya.
Ang dalawang babaeng ito ang unang nagpahayag, “Tunay na nabuhay ang Panginoon!”

https://biblia.com/bible/nkjv/1%20Pet%203.18-20
https://biblia.com/bible/nkjv/Eph%204.8-0
https://biblia.com/bible/nkjv/Luke%2016.19-32


Sinuhulan ng mga pinuno ng relihiyon ang mga sundalong Romano para sabihin sa mga tao na
kinuha ng mga tagasunod ni Jesus ang Kanyang katawan mula sa libingan habang sila ay
natutulog.

Sa loob ng apatnapung araw pagkatapos ng Kanyang muling pagkabuhay
Nagpakita si Jesus sa mga disipulo, kasama si Tomas.
Nagpakita si Jesus kay Pedro at sa pitong iba pang disipulo sa Galilea.

Nagpakita si Jesus sa 500 tagasunod at pagkatapos ay sa Kanyang kapatid na si Santiago, na
nagpahayag ng kanyang pananampalataya kay Jesus bilang ang Mesiyas.

Ibinigay ni Jesus sa Kanyang labing-isang Apostol (ngayon ay nakita na ang muling nabuhay na
Panginoon) ng Dakilang Utos:

"Humayo at gumawa ng mga alagad," - ang mga disipulo ay hindi ginawa sa
pamamagitan ng pagbabagong-loob, ngunit sa halip sa pamamagitan ng pagdidisipulo
pagkatapos ng pagbabagong-loob.
"Sa lahat ng mga bansa," - ang kaligtasan ay darating muna sa pamamagitan ng mga
Hudyo at pagkatapos ay kumalat sa buong mundo.

“Ang pagbibinyag sa kanila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo” – ang
paglubog sa tubig ay tanda ng pagpapasakop ng isang tao sa pagiging Panginoon ni
Kristo.
“ Ituro sa kanila na tuparin ang lahat ng iniutos ko sa inyo,” – Kung paanong itinuro ni
Jesus ang mga disipulo sa salita, nakikita, at nakikita, dapat nilang turuan ang iba sa
parehong paraan.

"Narito, ako ay sumasaiyo palagi," - Ang Kanyang presensya ay nangangahulugan ng
patuloy na proteksyon, probisyon, kapangyarihan, pangako, at kapayapaan.

“Maging hanggang sa katapusan ng kapanahunan,” – ang muling pagkabuhay ni Jesus
ay nagpasimula ng isang bagong panahon; ang “panahon ng simbahan,” o ang
“Panahon ng Biyaya,” kung saan tayo nabubuhay ngayon at malapit nang magwakas.

Inilalarawan ng Lucas 24:44-53 ang pag -akyat ni Jesus pabalik sa langit.

Eksaktong 40-araw pagkatapos ng Kanyang muling pagkabuhay
Tinipon ni Jesus ang Kanyang mga disipulo (ngayon ay mga apostol) at yaong mga
pinakamalapit sa Kanya, at sinabi Niya sa kanila kung paano Niya tinupad ang
Kautusan, ang mga Propeta, at ang Mga Awit tungkol sa ipinangakong Mesiyas ng
Diyos, at pagkatapos ay binuksan Niya ang kanilang mga isipan upang maunawaan
kung ano ang mayroon Siya. itinuro sa kanila.

Dinala sila ni Jesus sa Betania sa Bundok ng mga Olibo, itinaas ang Kanyang mga
kamay, at habang pinagpapala Niya sila, dinala Siya sa kaluwalhatian ng langit, at
sinamba nila Siya habang Siya ay umakyat sa mga ulap.

Inilalarawan ng Mga Gawa 1:9-12 ang mga huling salita ng salaysay na iyon.

Dalawang lalaki ang nagpakita na nakasuot ng puting damit at nagsabi, “ Mga lalaking
taga-Galilea, bakit kayo nakatayo na nakatingin sa langit? Itong si Jesus na itinaas
mula sa inyo patungo sa langit ay paparito rin sa paraang gaya ng nakita ninyong
umakyat sa langit.” (Tingnan ang Zacarias 14:4 )

https://biblia.com/bible/nkjv/Luke%2024.44-53
https://biblia.com/bible/nkjv/Acts%201.9-12
https://biblia.com/bible/nkjv/Zech%2014.4



