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1 Puno ng sigla at tuwa ang buong lunsod ng Jerusalem. Magsisimula na 
ang Pista ng Paskuwa. Tuwing tagsibol, ang mga Hebreo mula sa malapit 
at malalayong bayan ay pumupunta sa Jerusalem upang ipagdiwang ang 
espesyal na pistang ito bilang pag-alaala kung paano tinulungan ng Diyos ang 
kanilang mga ninuno upang makatakas sa Paraon, ang hari ng Ehipto.

“Pupunta kaya sa si Yeshua ngayong taon?” tanong ng mga tao. Alam nilang 
ayaw ng mga pinuno ng relihiyon sa gurong ito na taga-Galilea. Hindi lang 
kasi Siya nagtuturo laban sa kanilang mga ginawang kautusan at tradisyon 
kundi naniniwala rin ang marami na siya ang ipinangakong Mesiyas, ang 
Tagapagligtas ng Israel. 

Nagaalala ang mga pinuno ng relihiyon. “Masyado nang tanyag ang taong 
ito. Naniniwala din ang mga tao sa Kanyang mga sinasabi. Dapat na siyang 
mawala sa ating landas bago pa maging laban sa atin ang lahat!” Ngunit dapat 
din silang magingat. Kahit na maraming kalaban si Yeshua, marami din siyang 
mga kaibigan.

(Alam ba ninyo na ang pangalang Jesus sa Hebreo ay Yeshua? Ang buong 
pangalan niya ay Yehoshua, na ang ibig sabihin ay, ‘Ang Diyos ang aking 
Kaligtasan’.)

2 Habang naglalakad si Yeshua at ang kaniyang mga alagad sa matarik at 
mabatong kalsada papuntang Jerusalem, nagkwento Siya tungkol sa 
mangyayari sa Paskuwa. “Ang anak ng tao ay ibibigay sa mga pinuno ng 
relihiyon. Bubugbugin nila Siya, pagwiwikaan ng masasama pagkatapos ay 
ipapapatay, ngunit sa ikatlong araw, Siya ay babangon at muling mabubuhay.”

Nalito ang mga alagad ni Yeshua. Naglalakbay silang magkakasama sa palibot 
ng Galilea, nakikinig sa Kaniyang mga katuruan, at pinapanood Siyang 
gumagawa ng mga himala. “Bakit nagsasalita ang Guro tungkol sa Kanyang 
kamatayan?” nagtanungan sila. Hindi nila nauunawaang malapit na Siyang 
mamatay. Ang buong akala nila ay pumarito Siya upang labanan ang mga 
pinunong Romano at magiging hari ng Israel, tulad ni David. 

Hindi nagtagal ay narating ni Yeshua at ng kaniyang mga alagad ang bayan ng 
Betania, malapit sa Jerusalem. Nagmamadaling sinalubong si Yeshua at ang 
Kanyang mga alagad ng kanilang kaibigan si Lazarus. Kadalasan ay tumutuloy 
si Yeshua kina Lazarus at sa dalawa nitong kapatid na babae na sina Maria at 
Marta sa tuwing bumibisita siya sa lunsod.

Nagdungawan sa bintana ng kanilang bahay ang mga kapitbahay ni Lazaro 
upang makita ang sikat na guro na taga-Galilea. “Ito ang guro na gumagawa 
ng mga himala!” sabi nila. Ang huling bisita ni Yeshua sa Betania ay noong 
buhayin niya si Lazaro mula sa libingan! Ang kuwento tungkol sa himalang ito 
ay kumalat sa buong lugar at kalapit bayan.

Ang Pagtataksil sa Hari
“..subalit tinanong siya ni Yeshua, “Judas, ipagkakanulo mo ba ang Anak ng Tao 

sa pamamagitan ng isang halik?” (Lukas 22:48)
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3 Nang linggong iyon, naghanda si Lazaro at ang kanyang mga kapatid ng isang 
espesyal na salu-salo para kay Yeshua at sa kaniyang mga alagad. Pagkatapos 
nilang kumain, binuksan ni Maria, habang puno ng luha ang mga mata, ang 
isang bote ng mamahaling pabango. Pumuno sa buong kabahayan ang 
napakabangong halimuyak habang binubuhusan niya ng pabango ang paa ni 
Yeshua at pagkatapos ay tinuyo niya ito ng kaniyang buhok.

“Ito ay pagsasayang ng pabango,” ang sabi ni Judas, isa sa mga alagad. 
“Maibebenta ito sa malaking halaga at maibibigay sa mahihirap.” Ngunit hindi 
siya talaga nagaalala para sa mahihirap. Siya ang ingat-yaman ng grupo at 
gusto niyang mapunta sa kanya ang pera!

Tumingin kay Judas mula sa kabilang dulo ng mesa si Yeshua at sinabi, 
“Pabayaan ninyo siya. Ginagawa niya ang bagay na ito para sa aking 
paglilibing. Lagi ninyong makakasama ang mahihirap, ngunit Ako ay hindi.”

Napabuntong-hininga sa panghihinayang si Judas. Inaasam niya ng palihim 
na ibabagsak ng Guro ang mga Romano at mamumuno ito sa Israel. “Wala pala 
akong mapapala sa pananatili ko bilang tagasunod ni Yeshua,” bulong niya. 
“Nagsasalita na Siya tungkol sa Kanyang kamatayan ngayon. Nasaan na ang 
ipinangakong kaharian? Maaaring babayaran ako ng mahal ng mga pinunong 
relihiyon kapag naituro ko kung saan nila Siya makikita.”

4 Nang gabing iyon, umalis ng Betania si Judas at nagmamadaling binagtas ang 
kalsada patungong Jerusalem sa palasyo ng punong saserdote. Sa loob ay 
lihim na nagpaplano ang mga pinuno kung paano nila maaaresto si Yeshua. 
“Nagsisimula nang mag-isip ang mga tao na mas mahalaga kaysa sa atin ang 
gurong ito. Sinasabi pa ng ilan na Siya ang Mesiyas. Dapat na nating tapusin 
ang kanyang buhay sa lalong madaling panahon.”

“Huwag sa mismong Pista ng Paskuwa,” sabi ng saserdote. “Sumusunod 
sa Kanya ang mga tao saan man Siya magpunta. Magkakagulo sila kapag 
nalaman nila ang ating balak.” Isang saserdote ang kaagad ding sumang-ayon. 
“Patayin din natin ang kaniyang kaibigang si Lazaro. Naniniwala sila sa gurong 
ito na taga-Galilea dahil binuhay Niya ito mula sa mga patay.”

Walang sabi-sabi, bigla na lamang binuksan ni Judas ang pintuan at sumugod 
sa loob ng silid. “Ano ang maibibigay ninyong pabuya sa akin kapag 
natulungan ko kayong madakip si Yeshua?” Napataas ng kilay ang punong 
saserdote. Hindi siya makapaniwala sa kanyang kapalaran. Isa sa alagad ni 
Yeshua ang gustong magkanulo sa Kanya. Saglit siyang nagisip at sinabi, 
“Tatlumpong pirasong pilak.”

Tumango si Judas bilang pagsang-ayon. Walang nang maraming salita at 
pagkatapos ay lumabas siya ng pinto at naglaho sa kadiliman ng gabi. “Kung 
talagang dumating si Yeshua upang ibagsak ang mga Romano, walang saysay 
ang ginawa ko,” sabi niya. Mula ng oras na iyon, naghanap na siya ng paraan 
kung paano maipapahuli ang kanyang Panginoon.
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5 Maaga pa nang sumunod na araw, nakakita ang mga alagad ng isang batang 
asno na masasakyan ni Yeshua. Habang papalapit sila sa Jerusalem, nalaman 
ng mga tao paparating si Yeshua kaya nagmamadali silang sumalubong sa 
Kanya. “Dumarating ng Mesiyas,” sigawan nila. Iwinagayway nila ang mga 
sanga at dahon ng palma habang sumisigaw, “Baruch Haba Be’shem Adonai! 
Purihin ang dumarating sa pangalan ng Panginoon!”

Tumakbong nauuna kay Yeshua ang Kanyang mga alagad. Sumigaw at 
nagpuri sila sa Diyos sa abot ng kanilang makakaya. “Purihin ang Haring 
dumarating!” Inilatag ng mga tao sa daraanan ni Yeshua ang mga dahon ng 
palma at ang kanilang mga balabal upang salubungin Siya. “Narito na ang 
Mesiyas na matagal na nating hinihintay. Iligtas Mo kami!” 

Narinig ng grupo ng punong saserdote na tinatawag na Pariseo ang 
pagpupuri ng mga alagad sa Diyos. “Guro, pakisabihan Mo na tumahimik 
ang iyong mga alagad,” sabi nila. Ngunit hindi natinag si Yeshua. “Sinasabi 
ko sa inyo ang katotohanan. Kapag tumahimik ang aking mga alagad, 
magsisigawan ang mismong mga bato.”

Marami pang tao ang bumuhos sa lunsod upang makiusyuso kung ano ang 
nangyayari. “Sino ang taong ito?” tanong nila. “Ito ay ang propetang si Yeshua, 
mula sa Galilea. Siya ay ang ipinangakong Mesiyas.”

6 Nagpatuloy sa paglalakbay si Yeshua hanggang sa marating niya ang templo. 
Makikita ang napakataas nitong pader na mas matayog sa mga bubong 
ng bahay. Nagliliwanag sa sikat ng umagang araw ang ginto at puti nitong 
bubong. Sa pintuan sa labas, maraming sundalong Romano ang nagbabantay. 
Ayaw ni Pilato, ang gobernador ng Roma, ang kaguluhan sa gitna ng 
pagdiriwang ng Pista ng Paskuwa.    

Parang palengke sa loob ng bakuran ng templo. Maraming mangangalakal 
ang nagbebenta at nagpapalit ng pera at mga kalakal. Dinadaya nila ang mga 
tao sa halip na papurihan ang buhay na Diyos. Napakuyom ng palad si Yeshua. 
Hindi ginawa ang templo upang maging lugar ng kalakalan. Ito ay lugar 
upang sumamba sa Diyos.

Kinaumagahan, bumalik si Yeshua sa templo at gumawa ng lubid na pamalo. 
Pinagpapalo Niya ang mga nangangalakal at itinaob ang mga upuan at mesa 
ng mga nagpapalit ng kalakal. “Ang lakas ng loob ninyong gawing palengke 
ang tahanan ng Aking Ama!” sigaw Niya.

Nagsigawan ang mga tupa at baka. Nangalat ang mga pera sa bakuran 
ng templo at nalaglag sa hagdang marmol. Sinabi ni Yeshua sa mga tao, 
“Nasusulat, ‘Ang tahanan ko ay bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyo itong 
pugad ng mga magnanakaw!’” Nang malaman ng mga punong saserdote ang 
nangyari, galit na galit sila. “Huwag na tayong magsayang ng oras. Dapat na 
tayong gumawa ng paraan upang maipapatay ang taong ito!”
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7 Nang linggong iyon, bumisita si Yeshua sa templo upang magturo tungkol sa 
Diyos. Maraming tao ang pumunta upang makinig sa Kanyang mga katuruan 
at makita ang Kanyang gagawing himala. Nagtuturo siya sa pamamagitan ng 
mga kuwento upang turuan ang mga tao tungkol sa kalooban ng Diyos at 
kung paano sila mamumuhay.

Nang makita ng mga pinuno ng relihiyon ang dami ng taong nakikinig kay 
Yeshua, nagpadala sila ng mga espiya upang siluin Siya sa pamamagitan ng 
mahihirap na mga tanong upang maaresto nila siya sa pagsasalita ng laban sa 
Diyos. “Guro, alam naming nagtuturo ka ng mga kautusan ng Diyos. Labag ba 
sa ating kautusan na magbayad tayo ng buwis sa Cesar?” 

Alam ni Yeshua na naturuan ang mga pinuno ng relihiyon tungkol sa 
mga Kautusan ng Diyos ngunit hindi naman sila sumusunod. “Bakit ninyo 
sinusubukang siluin Ako, mga ipokrito?” Ibigay ninyo kay Cesar ang para kay 
Cesar at sa Diyos ang para sa Diyos.”

Isa pang tao ang nagtanong kay Yeshua, “Anong kautusan ng Diyos ang 
pinakamahalaga sa lahat?” Sumagot Siya, “Makinig kayo, O Israel. Ibigin ninyo 
ang Diyos ng buong puso, isip, at kaluluwa. Ito ang una at pinakamahalagang 
utos. Ang pangalawa ay ibigin ninyo ang inyong kapwa gaya ng pag-ibig 
ninyo sa inyong mga sarili. Ang lahat ng kautusan ng Diyos at mga propeta ay 
nakabatay sa dalawang kautusang ito.”

Nagngalit ang ngipin ng mga pinuno ng kautusan. Kahit na nagtuturo si 
Yeshua ng laban sa kanilang mga batas at tradisyon, sumusunod at nagtuturo 
din Siya ng naaayon sa nasusulat sa Banal na Kasulatan. Wala silang nakita 
kahit isa mang maaaring maging dahilan upang maipaaresto nila Siya.

8 Sa pasimula ng Paskuwa, nagkatipon sa isang bahay sa Jerusalem si Yeshua 
at ang kaniyang mga alagad upang kumain ng hapunan. Habang nakasandal 
sa unan, sinabi ni Yeshua, “Gusto kong kumain ng pagkaing Pampaskuwa 
bago ako mamatay. Ngunit hindi na ako kakain uli nito hangga’t hindi tayo 
nagkakasama sa kaharian ng Diyos.”

Kinuha ni Yeshua ang saro ng alak, nagpasalamat sa Diyos, at ipinasa iyon sa 
mga alagad. “Kunin ninyo ito at inumin.” Pagkatapos, kumuha Siya ng tinapay 
ipinanalangin iyon at sinabi. “Mula ngayon, gawin ninyo ito sa pagala-ala sa 
akin.” Pinagpira-piraso Niya ito at ibinigay sa Kaniyang mga alagad. “Kunin niyo 
ito at kanin. Ito ay simbolo ng Aking katawan na ibinibigay ko para sa Inyo.”

Habang kumakain ang mga alagad, tumayo si Yeshua, nagbuhos ng tubig 
sa isang palanggana, at nagsimulang hugasan ang paa ng kaniyang mga 
alagad. “Huwag po,” sabi ni Pedro, isa sa kaniyang mga alagad. “Hinding-
hindi ko pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa, ito ay gawain ng isang 
tagapaglingkod!” Sinabi sa kaniya ni Yeshua, “Kung hindi mo pahuhugasan 
sa akin ang iyong mga paa, hindi kita alagad, Ipinapakita ko sa inyo kung 
papaano kayo maglilingkod sa hinaharap.”

Pagkatapos na hugasan ni Yeshua ang kanilang mga paa, sinabi niya sa kanila, 
“Ngayong gabi, isa sa inyo ang mgakakanulo sa akin.” Tumigil sa pagkain 
ang mga alagad at tumingin sa Kanya. “Guro, sino sa amin ang gagawa ng 
ganoong bagay?” Tumingin silang may pagdududa sa bawat isa. “Siya ba? Ako 
ba?”

“Ang sinumang bibigyan ko ng tinapay na ito, siya iyon,” mahinahong sabi ni 
Yeshua. Kumuha siya ng tinapay, isinawsaw sa langis ng olibo at iniabot kay 
Judas. “Gawin mo na ang dapat mong gawin.” At inilagay ng diyablo sa puso ni 
Judas ang kagustuhan na ipagkanulo si Yeshua. Lumabas siya sa silid at nawala 
sa kadiliman. Oras na upang ipagkanulo ang hari.
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9 Nagpatuloy sa pagtuturo si Yeshua sa kaniyang mga alagad. Pagkatapos 
ng hapunan, lumabas sila ng tinutuluyang bahay, dumaan sa pintuan ng 
Lungsod, at nagtuloy sa hardin ng Getsemane kung saan sila madalas na 
nananalangin. “Ngayong gabi, tatakas kayong lahat at iiwanan ako,” sabi Niya. 

Napailing si Pedro. “Imposible! Ngunit kung mag-alisan man ang lahat, hindi 
kita iiwanan!” Lahat ng alagad ay sumang ayon. Wala isa man sa kanila ang 
nakaisip na gawin ang bagay na iyon. Malungkot na ngumiti si Yeshua kay 
Pedro, “Ngayong gabi, bago ang ikatlong tilaok ng manok, makatlong beses 
mo rin akong itatatwa.”

Isinama ni Yeshua ang tatlo sa Kanyang pinagkakatiwalaang alagad na 
sina Pedro, Santiago at Juan. “Maghintay kayo dito. Magbantay kayo at 
manalangin.” Lumakad siya ng kaunti at nagpatirapa sa lupa at nanalangin. 
“Ama ko, mapangyayari mo ang lahat ng bagay. Ilayo mo po sa akin ang saro 
ng paghihirap na ito. Ngunit ang kagustuhan mo ang masusunod,” dalangin 
Niya.

Nalalaman ni Yeshua na malapit na Siyang mamatay upang matupad ang 
pangako ng Diyos sa kaniyang bayan. Tumulo ang Kanyang pawis na may 
halong dugo. Puno ng kalungkutan na nanalangin Siya ng buong taimtim. 
“Kung kailangan kong mamatay, mangyari ito ayon sa Iyong kalooban.” 

Binalikan ni Yeshua ang Kanyang tatlong alagad at natagpuan niya ang mga 
ito na natutulog. “Hindi ba kayo maaaring magpuyat na kasama ko kahit isang 
oras man lang?” Pagkatapos ay muli Siyang lumayo ng kaunti at nanalangin, 
at muli ay nakatulog ang kanyang mga alagad. Sa ikatlong beses na nangyari 
ito, sinabi ni Yeshua, “Tayo na! lumakad na tayo. Narito na ang magkakanulo sa 
Akin!”

10 Mula sa mga puno ng olibo, lumapit si Judas at ang grupo ng mga saserdote 
at bantay ng templo na ipinadala ng punong saserdote patungo kay Yeshua. 
Ang nagliliwanag na mga sulo ang nagpaliwanag sa buong hardin. Nauna ng 
sinabi sa kanila ni Judas, “Ang taong hahalikan ko ay ang taong hinahanap 
ninyo.” Lumapit siya kay Yeshua at humalik sa pisngi nito. “Sumaiyo ang 
kapayapaan, aking Guro.”

Kalmadong tumingin kay Judas si Yeshua. “Ipagkakanulo mo ba ang Anak ng 
Tao sa pamamagitan ng isang halik? Gawin mo na ang dapat mong gawin. 
Galit na itinuro ng saserdote si Yeshua. “Sunggaban ninyo Siya! Hulihin 
ang taong iyan. Hindi makapaniwala ang Kanyang mga alagad habang 
papalapit ang mga kawal kay Yeshua. Hindi nila nauunawaan ang nangyayari. 
Naniniwala pa rin silang dumating ang kanilang guro at Panginoon upang 
ibagsak ang mga Romano at maging hari ng Israel.

“Guro, lalaban po ba kami?” sigaw ng mga alagad. Hindi na naghintay pa ng 
sagot, hinugot ni Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng punong 
saserdote, na tumigpas sa tainga nito. “Pedro, isalong mo ang iyong tabak!” 
sabi ni Yeshua. “Ito ang nais ng aking Ama na gawin Ko. Maaari Siyang 
magpadala ng laksa-laksang anghel kung kakailanganin ko ang tulong.” 
Idinugtong Niya ang tainga ng alipin at pinaghilom ang kanyang sugat.

Pagkatapos nito, lumingon si Yeshua sa saserdote, “Dumating ba kayo upang 
hulihin ako na gaya ng isang magnanakaw? Nagtuturo ako sa templo araw-
araw ngunit hindi Ninyo ako hinuli doon.” Ngunit nangyari ang lahat ng ito 
upang matupad ang kalooban ng Aking Ama.
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11 Nagtakbuhan ang mga nahintakutang alagad upang iligtas ang kanilang sarili. 
Natakot sila na baka sila ma’y hulihin din ng mga kawal ng templo. Lahat ay 
nagtakbuhang papalayo, maliban kina Pedro at Juan. Sumunod sila kay Yeshua 
sa lunsod, nanatili sila sa dilim na pakubli-kubli upang hindi sila mapansin.

Dinala nila si Yeshua sa palasyo ni Annas, isang makapangyarihang lider ng 
relihiyong Hudyo. Ang taong ito ay napakasama at maraming kaibigang 
Romano. Tulad ng ibang lider ng relihiyon, dapat ay kumakatawan siya para 
sa mga tao sa harapan ng Diyos. Ngunit hindi laging gumagawa ng tama ang 
mga namumuno ayon sa nais ng Diyos.

Tinanong ni Annas si Yeshua ng maraming mapanlinlang na tanong tungkol 
sa Kanyang katuruan upang may maiparatang sa Kanya. Gayunman, lubhang 
napakatalino ni Yeshua para maisahan ni Annas. “Nagtuturo ako sa mga 
sinagoga at sa templo. Wala akong sinabi nang palihim. Kung gusto mong 
malaman ang mga sinabi ko, magtanong ka sa mga taong tinuruan Ko at 
nakarinig sa akin.” 

Nilito ni Annas si Yeshua sa pamamagitan ng marami at paiba-ibang tanong. 
Ngunit hindi siya umubra kay Yeshua. Hindi alam kung ano ang susunod na 
gagawin, itinuro niya ang daanan palabas ng bakuran at sinabi, “Dalhin ninyo 
Siya kay Caipas. Siya na ang bahalang magdesisyon sa Mesiyas daw na ito.”

12 Sinamahan ng mga sundalo si Yeshua kay Caipas sa tinutuluyan nito kung 
saan nagkakatipon ang mga lider ng relihiyon. Sinabi sa Kanya ng punong 
saserdoteng si Caipas, “Ang taong ito ay nagtuturo ng labag sa ating mga 
katuruan at tradisyon. Ang mga tao naman ay naniniwala sa kanyang itinuturo. 
Dapat ay makahanap tayo ng paraan kung papaano natin Siya maipapapatay, 
bago pa Siya gawing hari ng mga tao.” 

“Suhulan natin ang ilan upang sabihin na Siya ay nanggugulo,” sabi ng isa 
pang punong saserdote. Tumingin siya sa mga tao sa paligid at nagbaba ng 
boses, “Kung may tumestigo laban sa Kanya, tiyak na ipapapatay Siya ng mga 
Romano.”

Nang gabing iyon, dinala si Yeshua sa harap ng Sanedrin, ang lupon ng 
punong relihiyon. Sa pagsusumikap nilang maparatangan si Yeshua, 
nagtanong sila sa maraming taong binayaran upang magsinungaling tungkol 
sa Kanya. Ngunit hindi nagtugma ang sinasabi ng mga tao tungkol sa Kanya. 
Sa huli, dalawang tao ang pumagitna at nagsabi, “narinig naming sinabi 
ng taong ito na gigibain Niya ang templo at muli Niyang itatayo sa loob ng 
tatlong araw.”

Napatayo si Caipas at tumingin kay Yeshua. “Totoo ba ito?” tanong niya. 
Nanatiling tahimik si Yeshua. Muli nitong tinanong si Yeshua, “Sa ngalan ng 
Buhay na Diyos, ikaw ba ang ipinangakong Mesiyas?” Itinaas ni Yeshua ang 
Kanyang ulo at tumitig kay Caipas. “Tama ka. Isang araw ay makikita mo Akong 
nakaupo sa kanan ng Ama, at dumarating na mula sa langit.” 

Ito ang oras na hinihintay ni Caipas. “Walang sinuman ang maaaring magsabi 
na siya ang Mesiyas!” sumisigaw na nasisiyahan sa narinig. “Ito ay isang 
pamumusong sa Diyos. Sinasabi niyang Siya ay Diyos! Dapat siyang mamatay!”
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13 Habang nagtatanong ang mga punong saserdote kay Yeshua, si Pedro naman 
ay lumapit sa apoy upang magpainit sa bakuran sa ibaba. Madaling araw na 
noon, ngunit gising na gising pa ang lahat. Nagpaparoo’t parito ang mga 
tagapaglingkod. Nakahanda lagi ang mga bantay. Alam ng lahat na may 
nangyayari sa loob. 

Isang aliping babae na nagbabantay sa pintuan ang matamang nagmamasid 
kay Pedro. “Hindi ba’t isa ka sa mga alagad ni Yeshua?” tanong nito. Umiling si 
Pedro. “Hindi,” sabi niya sa babae. “Hindi ko kilala ang tinutukoy mo.”

Hindi sigurado ang babae kung maniniwala siya sa sinabi ni Pedro. Lumapit 
ito sa mga kalalakihang malapit din sa apoy at sinabi, “Ang taong ito ay alagad 
ni Yeshua na taga-Galilea.” Kaya tinanong nila siya, “Isa ka ba sa Kanyang mga 
alagad?” Muling umiling si Pedro. “Hindi, hindi ako yun,” sagot niya. 

Ilang saglit pa ang lumipas, isa pang tagapagsilbi ang dumating at sinabi kay 
Pedro, “Nakita kita sa Getsemane kasama ang taong nagngangalang Yeshua. 
Maaaring isa ka sa mga alagad Niya. Galit na lumingon si Pedro sa tagapagsilbi 
at sinabi, “Ano ba, sabi ng hindi ko kilala ang taong tinutukoy mo!” 

Sa gitna ng kadiliman, narinig ang pagtilaok ng manok, kasabay ng sigaw ng 
taga-sigaw sa Templo. “Lahat ng saserdote, maghanda na sa paghahandog.” 
Hindi makakilos si Pedro sa kanyang kinatatayuan. Nang sandaling iyon, 
lumingon si Yeshua sa kaniyang kinatatayuan sa direksyon ni Pedro. At naalala 
ni Pedro ang paunang sinabi sa kaniya ni Yeshua. “Sa araw na ito, bago mo 
marinig ang tilaok ng manok kasabay ng tagasigaw sa Templo, itatatwa mo 
Ako ng tatlong beses.” Umalis siya sa bakuran na lumuluha at dinadagukan 
ang kanyang dibdib.

14 Maagang-maaga ng araw na iyon, habang madilim-dilim pa, kinuha si Yeshua 
ng mga punong saserdote, iginapos, at piniringan ang mga mata agkatapos 
ay dinala kay Pilato, isang gobernador na Romano. Kahit na hinatulan Siya ni 
Caipas ng pamumusong, si Pilato lamang ang may kapangyarihang magpataw 
sa Kanya ng parusang kamatayan. Dumating si Pilato galing sa Cesarea upang 
magpatupad ng kaayusan sa pagdiriwang ng Pista ng Paskuwa. Kadalasan ay 
nananatili siya sa palasyo ni Haring Herodes kapag bumibisita sa lunsod.

Sa labas ng palasyo, may nakalaang lugar para kay Pilato kung saan siya ay 
humahatol sa mga bilanggo. Taun-taon, tuwing sasapit ang araw ng Paskuwa, 
nagpapalaya ang gobernador ng Roma ng isang bilanggo na pinili ng mga 
tao. Dito nila dinala si Yeshua. 

Dahil gusto nilang maipapatay kaagad si Yeshua sa lalong madaling panahon, 
binigyan nila si Pilato ng tatlong dahilan upang patunayang Siya’y nagkasala. 
“Sinasabihan ng taong ito ang mga tao na huwag magbayad ng buwis sa 
Caesar. Inaangkin din Niya na Siya ang hari ng mga Hudyo.” Hindi alam ni Pilato 
kung maniniwala siya sa mga sinasabi ng mga lider ng relihiyon. Alam niyang 
nagseselos lamang ang mga ito sa gurong taga-Galilea. 

Kinausap niya si Yeshua sa isang tabi at tinanong, “Ikaw ba ang hari ng mga 
Hudyo?” sumagot si Yeshua, “Ikaw ang nagsabi niyan. Ito ang dahilan kung 
bakit ako ipinanganak at dumating sa mundong ito - upang magsalita tungkol 
sa katotohanan.” Napakamot sa kanyang baba si Pilato. “Pinagbibintangan 
ka ng mga punong saserdote ng masasamang bagay. Ano ang masasabi mo 
tungkol dito?” Ngunit sa kanyang pagkamangha, nanahimik lamang si Yeshua 
at hindi sinagot ang kanyang mga tanong.
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15 Sa labas ng palasyo, may maliit na grupo na nagkakatipon upang pumili ng 
bilanggo para palayain. Tinanong sila ni Pilato, “Gusto ba ninyong palayain 
ko si Yeshua, ang hari ng mga Hudyo?” Sinulsulan ng mga lider ng relihiyon 
ang mga tao na hingin nila ang kalayaan ni Barabas, isang sikat na bilanggo. 
Nagsigawan ang mga tao, “Huwag palayain si Yeshua, sa halip ay si Barabas!

Dahil determinado silang ipapatay si Yeshua, sinabi ng mga saserdote kay 
Pilato, “Sinusulsulan Niya ang mga tao na sumuway sa Roma. Nagsimula 
siya sa Galilea, ngayon, nandito na siya.” Nang marinig ni Pilato na galing sa 
Galilea si Yeshua, nakaisip siya ng ideya. Si Herodes Antipas na namumuno sa 
Galilea ay pumunta rin dito para sa Paskuwa. “Dalhin ninyo ang taong ito kay 
Herodes,” sabi ni Pilato. “Alam niya ang kanyang gagawin.”

Natuwa si Herodes Antipas nang makita si Yeshua. Napapalakpak siya sa 
katuwaan. “Maaaring gumawa ang taong ito ng himala para sa akin,” sabi niya. 
Nagtanong siya ng maraming tanong kay Yeshua, ngunit hindi man lamang 
umimik si Yeshua ni gaputok. 

Hindi sanay si Herodes Antipas na hindi pinapansin. Napasuntok siya sa mesa 
at sumigaw, “Bigyan ang sinasabi nilang haring ito ng mamahaling linong 
kapa!” Ngunit hindi talaga gustong parangalan ni Herodes si Yeshua, Ginawa 
niya ito upang paglaruan Siya.

16 Pagkatapos na laitin ni Herodes Antipas, ipinabalik niya si Yeshua kay Pilato 
upang gumawa ng desisyon. “Walang ginawang masama ang taong ito.” Sinabi 
ni Pilato sa mga tao. “Kahit na si Herodes Antipas ay sumasang-ayon sa akin. 
Parurusahan ko siya at pagkatapos ay pauuwiin na.” 

Ayaw pakawalan ng mga lider ng relihiyon si Yeshua. Kaya sinulsulan nilang 
muli ang mga tao na piliin si Barabas. “Palayain si Barabas!” Mas malakas ang 
sigawan nila ngayon. “Ipako si Yeshua sa krus!”

Habang pinagmamasdan ni Pilato ang mga tao, nagpadala ang kaniyang 
asawa ng isang mabilisang mensahe. “Hayaan mo na ang inosenteng taong 
iyan. Nagkaroon ako ng masamang panaginip kagabi tungkol sa Kanya.” 
Napakuyom ng palad si Pilato at sandaling nag-isip. Parami ng parami ang 
mga tao. Kailangan niyang gumawa ng hakbang bago sila magkagulo. “Dalhin 
ninyo Siya at hagupitin.”

Agad na sumunod ang mga sundalong Romano at dinala Siya sa kanilang 
himpilan. Hinubaran nila Siya, binihisan ng kapang kulay lila, at nilagyan ng 
koronang tinik sa ulo. “Magbigay galang tayo sa Hari ng mga Hudyo!” Kinutya 
nila Siya at pinagtawanan habang hinahagupit. Pagkatapos, ibinalik nila Siya 
kay Pilato na hinang-hina at bugbog-sarado.
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17 Nakaupo si Pilato sa hukumang trono sa labas ng palasyo. Pinatayo niya si 
Yeshua sa kanyang tabi habang suot ang koronang tinik na gaya sa isang hari. 
Nagtulakan ang mga tao upang makalapit kay Yeshua habang sumisigaw, 
“Ipako Siya sa krus, Patayin Siya! Ipako Siya sa krus!” 

Dahil pinalala ng mga punong saserdote ang mga pangyayari, nagsimula ng 
magkagulo ang mga tao. Dapat nang gumawa ng desisyon si Pilato! “Sino ang 
gusto ninyong palayain ko? Si Barabas ba o ang Hari ng mga Hudyo!” “Palayain 
si Barabas! Palayain si Barabas! ang napakalakas na sigaw ng mga tao.

“Kapag hinayaan mong makalaya ang taong ito, hindi ka kaibigan ng Cesar,” 
pagbabanta ng mga lider ng relihiyon. “Ang Cesar lamang ang aming 
kinikilalang hari.” Sumulyap si Pilato kay Yeshua. Ayaw niyang ipapatay ang 
lalaking ito. “Wala siyang nagawang anumang masama sa inyo. Si Barabas ang 
nagkasala,” sambit ni Pilato. Tinitigan niya ang mga tao at pinagisipang mabuti 
ang susunod na gagawin.

Sa huli, tumayo si Pilato. Mabigat man sa kanyang kalooban, kinuha niya ang 
isang palangganang tubig at marahang hinugasan ang kanyang mga kamay. 
“Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng taong ito. Kayo ang pumatay sa 
Kaniya,” sigaw niya sa mga Hudyo.

Natanto ni Pilato na wala nang saysay na makipagtalo pa sa mga tao. Buo na 
ang kanilang desisyon na ipapatay si Yeshua. Itinaas niya ang kanyang mga 
kamay upang mapatahimik sila at iginawad na niya ang desisyon. “Palayain 
ang bihag na si Barabas,” sigaw niya. “Ipako sa Krus ang Hari ng mga Hudyo.”
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