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UNANG ARAW | ABRIL 10

Ang Katuparan ng
Plano ng Diyos
BASAHIN
Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang
aral na ibinigay sa akin: Na si Cristoʼy namatay upang
iligtas tayo sa ating mga kasalanan, ayon sa Kasulatan.
^

1 CORINTO 15:3

KARAGDAGANG BABASAHIN: Isaias 53:1–4; 1 Pedro 3:18;
Juan 12:12–13

PAG-ISIPAN
Ang araw na ito, Linggo ng Palaspas, ang unang araw ng
taunang paggunita sa Semana Santa o Mahal na Araw. Sa
mga Ebanghelyo, makikita natin na ang inaasahan ng mga
Judio ay ang makita si Jesus na pumasok sa Jerusalem
bilang isang nananakop at namumunong Hari. Ngunit, hindi
nila inasahan ang mga nangyari. Ang pagpasok ni Jesus sa
Jerusalem ay nagpahiwatig ng katuparan ng propesiya ni
Isaias: na ang Mesias ay magdurusa, Siya ay aapihin, at Siya
ay magiging pangunahing handog at mamamatay para sa mga
kasalanan ng mundo.
Sa 1 Corinto 15:3, makikita nating ang kamatayan ni Jesus
ang kinilalang pinakamahalagang aral. Kapag sinabing
pinakamahalaga ang isang aral, ibig sagihin ay isa itong
kinakailangang katotohanan o kaya ay wala nang hihigit
pa sa katotohanang ito. Kinakailangan nating malaman

at maintindihan na namatay si Jesus para sa ating mga
kasalanan, ang dahilan ng pagkakawalay natin sa Diyos. Siya
ang naging pangunahing tupa na isinakripisyo upang alisin ang
ating mga kasalanan, kawalan ng katarungan, at kasamaan.
Hindi tayo matuwid, ngunit Siya, na matuwid, ang pumalit sa
ating kinalalagyan upang tayo ay maging matuwid. Ang ating
makasalanang pagkatao ay namatay, ngunit tayo ay nabuhay
sa Espiritu at nabigyan tayo ng kapangyarihang daigin ang
kasalanan. Tayo ngayon ay may buhay na mula sa Espiritu
upang mamuhay nang naaayon sa tawag ng Diyos. Sinabi sa
1 Pedro 3:18 na ginawa itong lahat ni Jesus para madala niya
tayo sa Diyos.
Mula pa sa simula at sa buong kasaysayan, nais na ng
Diyos na makapiling tayo, ang Kanyang mga mamamayan.
Para manumbalik ang ugnayan natin sa Diyos, kinailangang
masugatan si Cristo para sa ating mga pagsuway, dahil
sinuway natin ang Diyos. Inako ni Jesus ang bigat ng ating
kasalanan, at gaya ng sinabi ni Isaias sa kanyang propesiya,
binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Pinasan Niya ang
mga kasalanan natin dahil wala tayong kakayahang iligtas
ang ating mga sarili. Siya ang namatay ng kamatayang dapat
ay para sa atin upang maibalik tayo sa tamang ugnayan sa
Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang kamatayan ni Jesus
ang pinakamahalagang aral. Sa mga susunod na araw, paguusapan at pag-iisipan natin ang plano ng Diyos mula pa sa
simula ng panahon na akayin ang mga tao pabalik sa Kanya.

Sa pamamagitan ni Cristo, gumawa ng daan ang
Diyos upang magkaroon tayo ng uganayan sa Kanya.

Ang Katuparan ng Plano ng Diyos

2

TUMUGON
1. Ano ang pinakamahalaga para sa iyo? Kung tagasunod ka
ni Cristo, bakit pinakamahalaga ang Kanyang kamatayan,
pagkalibing, at muling pagkabuhay? Paano naaapektuhan
ang buhay mo ng katotohanang ang Diyos ang unang
gumawa ng hakbang upang magkaroon ka ng ugnayan
sa Kanya?

		

2. May bahagi ba sa buhay mo (kasalanan, pagsuway, o
kasamaan) na nagiging hadlang kung kaya’t hindi mo
nararanasan ang ganap na ugnayan sa Diyos? Naniniwala
ka bang binayaran na ni Jesus ang buong halaga para
mailigtas ka? Angkinin at ipahayag ang tagumpay ni Cristo
sa mga bahaging ito ng buhay mo.

		

3. Ano ang panalangin mo ngayong Mahal na Araw? Paano
mo mas higit pang makikilala at mamahalin ang Diyos
at paano mo Siya maipakikilala sa iyong pamilya at
mga kaibigan?

Ang Katuparan ng Plano ng Diyos
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Ang Planong Pagtubos:
Ang Hardin ng Eden
BASAHIN
“Ikaw at ang babae ay mag-aaway. Ang lahi mo at ang
lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo
at tutuklawin mo ang sakong niya.” GENESIS 3:15
^

KARAGDAGANG BABASAHIN: Genesis 1:26–27; 2:2–3, 15

PAG-ISIPAN
Matapos likhain ng Diyos ang kalangitan at ang mundo,
nagpahinga Siya sa ika-pitong araw. Ang ibig sabihin ng
pagpapahinga ng Diyos ay nanahan Siya sa piling ng Kanyang
nilikha. Nagsanib ang langit at lupa. Ang Hardin ng Eden ay
isang banal na lugar. Para itong isang banal na templo kung
saan magkasamang nananahan ang Diyos at ang Kanyang
nilikha. Ang lalaki at babae na parehong nilikha sa wangis
o imahe ng Diyos ay inatasan ng Diyos na pamahalaan ang
Kanyang nilikha. Nakibahagi sila sa Diyos sa gawain sa lupa
at sa pagtataguyod ng isang lumalago at magandang mundo.
Ang sangkatauhan ay ginawa upang mamuhay kapiling ang
Diyos, nang walang anumang namamagitan sa kanila.
Subalit nagkasala ang sangkatauhan noong sina Adan at Eva
ay hindi nagtiwala sa salita ng Diyos, sumuway sa Kanyang
utos, at kumain ng bunga ng punongkahoy na nagbibigay ng
kaalaman kung ano ang mabuti at masama.

Sa kabila ng kanilang kasalanan at kahihiyan, tinawag at
hinanap sila ng Diyos.
Sa Genesis 3:15, nagdeklara ang Diyos ng sumpa sa ahas. Ito
rin ang unang pagpapahayag sa ebanghelyo. May darating na
ipinangakong anak na tatalo sa ahas. Ang pangakong ito ay
natupad kay Cristo matapos ang ilang libong taon.

Ang orihinal na disenyo at plano ng Diyos
ay magkaroon ng malapit na ugnayan sa
Kanyang mamamayan.
Bagama’t nasira ito ng kasalanan, may makapangyarihang
plano ang Diyos upang maipanumbalik ang sangkatauhan sa
Kanya. Ibinigay Niya ang solusyon sa ating problema.
Hindi kailanman nasira ang plano ng Diyos. Sa kabila ng
kawalang katiyakan at pagbabago, mayroon tayong katiyakan
na matutupad ang Kanyang plano at maaari tayong umasa sa
Kanya. Maaari tayong mamuhay kasama Niya gaya ng orihinal
Niyang itinakda—walang kasalanan at kahihiyan, puno ng
kasiyahan sa ating ugnayan sa Kanya.

Ang Planong Pagtubos: Ang Hardin ng Eden
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TUMUGON
1. Maglaan ng panahon upang pag-isipan ang Hardin ng
Eden—ang kagandahan nito, ang kasalanan ng lalaki at
babae, at ang planong pagtubos ng Diyos. Sa palagay mo,
bakit natin kailangang balikan ang Hardin ng Eden upang
maintindihan ang pagmamahal sa atin ng Diyos?

2. Sa aling bahagi ng buhay mo kailangang mas magtiwala
sa plano ng Diyos? Sa palagay mo, paano mo ito
magagawa? Hingin sa Diyos ang pananampalataya upang
magawa mong sumunod sa Kanyang mga kaparaanan.

3. Paano mo magagawang lumago sa iyong ugnayan sa
Diyos at masiyahan sa Kanyang presensya araw-araw?
Paano mo matutulungan ang iba na gawin din ito?

Ang Planong Pagtubos: Ang Hardin ng Eden
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Ang Tahanan ng Diyos:
Ang Toldang Sambahan
BASAHIN
“Ipagawa mo sa mga mamamayan ng Israel ang Toldang
Sambahan para sa akin kung saan titira akong kasama
nila.” EXODUS 25:8
^^

KARAGDAGANG BABASAHIN: Exodus 19; 25:22; Leviticus 16:1–5

PAG-ISIPAN
Ang kasalanan ng tao sa Hardin ng Eden ay nagbunga ng
walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Dahil sa pagkakasala,
hindi na lubos na mararanasan ng tao ang banal na presensya
ng Diyos. Sa kabila ng pagiging makasalanan ng tao at
kabanalan ng Diyos, nais ng Diyos na manahan sa piling ng
Kanyang mamamayan. Sa Exodus 19, noong nasa ilang o
disyerto ang mga Israelita, pinarating ng Diyos sa kanila
ang kagustuhan Niya na itakda ang Israel bilang Kanyang
piniling mamamayan, isang kaharian ng mga pari, at isang
bayang banal sa Kanya. Ngunit dahil sa kabanalan ng Diyos
at karumihan ng mga Israelita, hindi madali para sa mga
tao ang makalapit sa Diyos. Maging ang mga pari ay dapat
magtalaga ng kanilang mga sarili sa Diyos bago sila makalapit
sa Kanya at kung hindi, mamamatay sila. Ganito kabanal ang
Diyos—ang makasalanang tao ay hindi makakapanahan sa
presensya Niya.

Dahil dito, gumawa ang Diyos ng daan upang makapanahan
kasama Niya ang Kanyang mamamayan. Inutusan Niya si
Moises na magtayo ng isang Toldang Sambahan, isang lugar
kung saan titira ang Kanyang banal na presensya sa gitna ng
mga makasalanang tao. Nagbigay ang Diyos ng detalyadong
tagubilin kung paano ito itatayo. Nagbigay din Siya ng tagubilin
kung paano iaalay ang mga inosenteng hayop para sa kanila
at magsilbing kabayaran sa kanilang mga kasalanan. Dahil
dito, maaari nilang maranasan ang kapatawaran ng Diyos
at makapiling Siya. Ginawa ito sa pamamagitan ng isang
tagapamagitan, ang punong pari, na papasok sa pinakaloob
na bahagi ng Toldang Sambahan, ang Pinakabanal na Lugar,
upang mag-alay ng handog para sa kasalanan ng mga
mamamayan. Ngunit, dahil sa banal na presensya ng Diyos,
dapat pumasok ang punong pari nang may pag-iingat at may
dala ring handog para sa kanyang sariling kasalanan, dahil
kung hindi, mamamatay siya sa banal na presensya ng Diyos.
Ganito kabanal ang Diyos.
Bagama’t ang Toldang Sambahan ay hindi perpektong
solusyon upang makatagpo ang Diyos ng Kanyang
mamamayan, ito ang isang larawan ng Kanyang biyaya kung
saan mararanasan ng Kanyang mamamayan ang Kanyang
habag, habang ninanais Niyang manahan kasama nila. Ito ay
ganap na tinupad ni Cristo—ang perpektong handog at ang
perpektong Punong Pari.
Tulad ng mga Israelita, naging imposible ang pananahan
natin kasama ang banal na presensya ng Diyos dahil sa ating
kasalanan. Ang tensyon sa pagitan ng kabanalan ng Diyos
at pagkamakasalanan ng tao ay nalutas ng pagmamahal ng
Diyos sa sangkatauhan. Gumawa ang Diyos ng paraan upang
maibalik tayo sa tamang ugnayan sa Kanya.

Ang Tahanan ng Diyos: Ang Toldang Sambahan
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Kahit sa pagiging makasalanan natin, naging
posible ang pananahan natin sa banal na presensya
ng Diyos dahil sa Kanyang biyaya.
TUMUGON
1. Sa palagay mo, bakit gustong manahan ng Diyos sa piling
ng Kanyang mamamayan, sa kabila ng kanilang pagiging
makasalanan at pagsuway sa Kanya? Paano Niya ito
nagawa nang hindi nilabag ang Kanyang kabanalan?

2. Nais ng banal nating Diyos na makapiling ka. Paano nito
maaapektuhan ang pamumuhay mo? Sa palagay mo,
paano dapat magbago ang iyong mga kinagawian at
paraan ng pamumuhay?

3. Sumulat ng panalagin bilang tugon sa kabanalan, habag,
at biyaya ng Diyos.

Ang Tahanan ng Diyos: Ang Toldang Sambahan
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Ang Dakilang
Presensya ng Diyos:
Ang Templo
BASAHIN
Nang manirahan si Haring David sa kanyang palasyo,
binigyan ng kapayapaan ng Panginoon ang kaharian
niya; hindi siya sinasalakay ng mga kalaban niya. 2Isang
araw, sinabi ni David kay Propeta Natan, “Tingnan
mo, nakatira ako sa magandang palasyo na gawa sa
kahoy nasedro, pero ang Kahon ng Diyos ay nasa
tolda lang.” 3Sumagot si Natan sa hari, “Gawin mo ang
gusto mong gawin dahil ang PANGINOON ay sumasaiyo.”
1

^

2 SAMUEL 7:1–3

KARAGDAGANG BABASAHIN: 2 Samuel 7:4–13; 2 Cronica 7:1–3;
Ezekiel 10; Mga Gawa 7:44–50

PAG-ISIPAN
Sa loob ng ilang taon, sinamba ng mga Israelita ang Diyos sa
Toldang Sambahan. Si Haring David, na nakatira noon sa isang
magandang tirahan, ay nagkaroon ng hangaring magtayo
ng mas magandang tirahan para sa Diyos. Nais ni David
na magtayo ng isang templo para sa Kanya, kahit pa hindi
Niya ito hiningi. Nakita niya ang templo bilang permanenteng
tahanan ng presensya ng Diyos. Bagama’t naging positibo
ang tugon dito ng Diyos at pinahintulutan Niya si David at ang
anak nitong si Haring Solomon na ipatayo ang templo, hindi ito

ang permanenteng tahanan kung saan mananahan ang Diyos
kasama ang Kanyang mamamayan.
Nagbigay ang Diyos ng mga detalyadong tagubilin para sa
pagpapagawa ng templo at sa lahat ng ilalagay sa loob nito.
Nang matapos ang templo, nasaksihan ng buong bayan ng
Israel kung gaano kadakila ang presensya ng Diyos sa templo.
Umasa ang lahat na mananahan ang Kanyang presensya sa
templong ipinatayo ni Solomon magpakailanman.
Sa kabila ng kagustuhang ito, bumalik sila sa pagiging
makasalanan at dinungisan nila ang banal na templo ng Diyos.
Ang Kanyang tahanan ay naging lugar ng mga diyos-diyosan.
Kahit nagkaroon na sila ng daan patungo sa presensya ng
Diyos, tinalikuran pa rin nila ang Diyos at pinili ang mga diyosdiyosan. Dahil sa ginawa nila, binigyan ng Diyos si Ezekiel ng
pangitain na nagpapakita ng paglisan ng Kanyang banal na
presensya mula sa templo.
Kalaunan, lumisan nga ang presensya ng Diyos mula sa
templo, at nawasak ito.
Sa kabila ng mga nangyari, makikita pa rin ang pagmamahal
at habag ng Diyos. Nangako Siya sa Kanyang mamamayan na
Siya’y babalik at mananahan kapiling nila magpakailanman:
. . . ng sinabi sa akin, “Anak ng tao, ito ang aking trono,
at ang patungan ng aking paa. Dito ako mananahan
kasama ng mga Israelita magpakailanman. Hindi na
muling lalapastanganin ng mga Israelita maging ng
kanilang mga hari ang aking pangalan, sa pamamagitan
ng pagsamba sa mga diyos-diyosan, o sa mga
monumento ng namatay nilang mga hari.” EZEKIEL 43:7
^

May mas malaking plano ang Diyos para sa kaligtasan at
pagtubos ng Kanyang mamamayan—kahit hindi tayo karapatdapat na tumanggap nito.

Ang Dakilang Presensya ng Diyos: Ang Templo
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Nais ng Diyos na manahan kasama natin
magpakailanman, hindi sa Toldang Sambahan o
templong gawa ng mga kamay ng tao, kundi sa ating
mga puso.
Natupad ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesu-Cristo. Dahil
sa Kanyang perpektong sakripisyo, maaari na nating piliin na
tumugon sa Kanya at maranasan ang banal na presensya ng
Diyos araw-araw.

Ang Dakilang Presensya ng Diyos: Ang Templo
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TUMUGON
1. May mga bagay ka bang inaalala o naglalayo sa iyo mula
sa Diyos? Sa palagay mo, ano ang dapat mong gawin
tungkol dito? Paano ka tutugon nang may pagsisisi sa
halip na magrebelde?

2. Balikan ang isang pagkakataong hindi mo naramdaman
ang presensya ng Diyos. Ipanalangin na kahit hindi
mo ito nararamdaman, maaalala mo ang pananatili ng
Kanyang presensya sa iyong buhay. Basahin ang Juan
14:16–17 at pasalamatan ang Diyos dahil kapiling mo Siya
magpakailanman at hindi ka Niya kailanman iniwan.

3. May kamag-anak o kaibigan ka ba na sa tingin mo
ay kailangang marinig ang kagustuhan ng Diyos na
makapiling tayo? Paano mo siya hihikayating tanggapin
ang habag at biyaya ng Diyos ngayon? Humingi sa Diyos
ng tapang at pagmamalasakit habang ipanapahayag mo
ang Kanyang salita.

Ang Dakilang Presensya ng Diyos: Ang Templo
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IKALIMANG ARAW | ABRIL 14

Si Cristo, ang Bagong
Toldang Sambahan
BASAHIN
Nagkatawang-tao ang Salita at namuhay na kasama
natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisaisang Anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang
katotohanan ang mga sinasabi niya. JUAN 1:14
^

KARAGDAGANG BABASAHIN: Mga Taga-Colosas 1:19–20; 2:9;
Mga Hebreo 4:14–16

PAG-ISIPAN
Kalunos-lunos ang nangyari sa mga Israelita noong taong
586 BC.
Sa panahon ng paghahari ni Haring Zedekia, sinalakay ng
buong hukbo ng Babilonia ang Jerusalem at winasak ito.
Nakatakas ang mga sundalo ng Juda, nabihag ang hari, at
nasakop ang buong kaharian. Ang templo ng Panginoon,
na siyang naging simbolo ng kanilang pananampalataya at
kultura, ay pinagnakawan at ganap na nawasak.
Sa mga sumunod na dekada, ginawa ng mga Israelita ang
lahat nang makakaya nila upang ibalik sa dating kadakilaan
ang templo. Bagama’t naitayo nila itong muli, may isang
mahalagang bahagi na nawala, at dahil dito, nawalan ng buhay
at kabuluhan ang templo: hindi na muling nanahan ang Diyos
sa templo gaya ng dati.

Sa katunayan, may iba nang plano ang Diyos upang
makapanahan sa piling ng Kanyang mamamayan, at hindi na
ito sa pamamagitan ng tolda o templo na hindi perpekto.
Pagkalipas ng maraming taon, ang Diyos na mismo ang
nagtalaga ng isang bago at perpektong tahanan. Ang walanghanggang Diyos ay nagkatawang-tao at namuhay kasama ang
mga tao. Ang ibig sabihin nito ay nagpatayo Siya ng Kanyang
tolda sa piling ng mga mortal na tao, gaya ng pananahan
Niya sa piling ng mga Israelita sa pamamagitan ng Toldang
Sambahan. Pumarito ang Diyos sa mundo at nanahan kay
Jesu-Cristo, gaya ng dati Niyang pagpuspos o pananahan sa
templo ni Solomon.

Si Jesus ang ginawa ng Diyos na bago at perpektong
Toldang Sambahan: ang tahanan Niya kung saan
makakatagpo ng makasalanang tao ang buhay
na Diyos.
Ang pagdating ni Jesus ay naging pagpapatibay sa mga
pangako ng Diyos na magpapadala Siya ng isang Mesias na
magliligtas sa Kanyang mamamayan. Nang dumating si Jesus,
ipinahayag Niya ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos at
pinalapit ang lahat sa Kanya. Ngunit hindi lamang nangaral si
Jesus tungkol sa kaharian ng Diyos. Siya ang nagbigay-anyo
dito at nagpakita sa kanila kung ano ang pakiramdam ng nasa
presensya ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, nakaranas
ang mga tao ng mga himala: nakakitang muli ang mga bulag;
nakalakad muli ang mga pilay; nabuhay muli ang mga patay;
napakain ang ilang libong tao; napaalis ang mga demonyo; at
natagpuan ng mga makasalanan ang kapatawaran at biyaya
ng Diyos. Nakahanap ang mga inaapi ng Tagapagligtas,
nakahanap ang mga itinakwil ng pagtanggap, nakahanap ng
mga napapagod ng kanlungan, at nakahanap ang mga ulila
ng tahanan.
Si Cristo, ang Bagong Toldang Sambahan
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Ang karanasang ito ay hindi lamang para sa mga nabuhay
noong panahon ni Jesus. Siya ang ating Emnanuel, na ang
ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Lahat ng naniniwala sa
Kanya ay inaanyayahan Niyang lumapit upang matagpuan ang
habag at biyaya sa panahon ng pangangailangan (Mga Hebreo
4:16). Ang mga napapagod ay inaanyayahang magpahinga sa
Kanya (Mateo 11:28). Ang mga nauuhaw ay inaanyayahang
uminom sa Kanya (Juan 7:37). Ang mga naligaw ng landas ay
makakahanap ng layunin sa Kanya (Mateo 4:19). Dumating si
Jesus dahil mula pa sa umpisa ng panahon, nais na ng Diyos
na maibalik tayo sa Kanya.
Sa pamamagitan ni Jesus, inaanyayahan tayo ng Ama
na lumapit, dala ang ating mga pasanin at mga biyaya,
upang maranasan natin ang kapayapaang hindi kayang
unawain ng tao at tunay na kasiyahang matatagpuan sa
Kanyang presensya.

Si Cristo, ang Bagong Toldang Sambahan
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TUMUGON
1. Ano ang natutunan mo ngayon tungkol sa kagustuhan ng
Diyos na makasama tayo at ang ganap na katuparan nito
kay Jesu-Cristo? Paano maaapektuhan ng katotohanang
ito ang pamumuhay mo at kanino mo ito maibabahagi?

		

2. Ano ang mga hamong kinakaharap mo ngayon?
Naniniwala ka bang si Jesus ang Emmanuel at hindi
ka kailanman mag-iisa sa pagharap mo sa mga hamon
sa buhay?

		

3. Ang paanyaya ni Jesus na huwag mag-atubiling lumapit sa
Kanyang trono ng biyaya ay nananatili. Paano ka tutugon
dito? Sa araw na ito, gusto mo bang magkubli sa Kanyang
presensya, sambahin Siya, at ibigay ang lahat ng mga
dinadala mong pasanin sa Kanya?

		

Si Cristo, ang Bagong Toldang Sambahan
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IKA-ANIM NA ARAW | ABRIL 15

Si Cristo, ang
Pundasyong Bato ng
Bagong Templo
BASAHIN
Malapit na noon ang pista ng mga Judio na tinatawag
na Pista ng Paglampas ng Anghel, kaya pumunta si
Jesus sa Jerusalem. 14Nakita niya roon sa templo ang
mga nagtitinda ng mga baka, tupa at mga kalapati.
Nakita rin niya ang mga nagpapalit ng pera ng mga
dayuhan sa kanilang mga mesa. 15Kaya gumawa siya ng
panghagupit na lubid, at itinaboy niya palabas ng templo
ang mga baka at tupa. Ikinalat niya ang mga pera ng
mga nagpapalit at itinaob ang mga mesa nila. 16Sinabi ni
Jesus sa mga nagtitinda ng mga kalapati, “Alisin ninyo
ang mga iyan! Huwag ninyong gawing palengke ang
bahay ng aking Ama!” 17Naalala ng mga tagasunod niya
ang nakasulat sa Kasulatan: “Mapapahamak ako dahil sa
pagmamalasakit ko sa bahay ninyo.” 18Dahil sa ginawa
niyang ito, tinanong siya ng mga pinuno ng mga Judio,
“Anong himala ang maipapakita mo sa amin upang
mapatunayan mong may karapatan kang gawin ito?”
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Sinagot sila ni Jesus, “Gibain ninyo ang templong ito,
at sa loob ng tatlong araw ay itatayo kong muli.” 20Sinabi
naman nila, “Ginawa ang templong ito ng 46 na taon at
itatayo mo sa loob lang ng tatlong araw?” 21Pero hindi
nila naintindihan na ang templong tinutukoy ni Jesus
ay ang kanyang katawan. 22Kaya nang nabuhay siyang
muli, naalala ng mga tagasunod niya ang sinabi niyang
13

ito. At naniwala sila sa pahayag ng Kasulatan at sa mga
sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang muling pagkabuhay.
^

JUAN 2:13–22

KARAGDAGANG BABASAHIN: Salmo 118:22–23; 1 Pedro 2:6

PAG-ISIPAN
Ang templo ng Diyos sa Jerusalem ay naging entablado ng
maraming eksena sa Bibliya. Iyon ang Linggo ng Pista ng
Paglampas ng Anghel, at dumating ang mga Judio mula sa
iba’t ibang bahagi ng mundo upang magdiwang. Si Jesus, na
kakagawa pa lamang ng pinakauna niyang himala sa Cana, at
ang Kanyang mga disipulo, ay naroon din.
Sa pagdating Niya, nagulat Siya sa Kanyang nakita: ang korte
ng templo ay puno ng mga hayop, mga nagtitinda, at mga
mapagsamantala! Dahil dito, itinaob niya ang mga mesa,
itinaboy ang mga hayop, at pinaalis ang mga tao gamit ang
panghagupit na lubid. Pagkatapos nito, may ginawa pa Siya
na mas lalong ikinaiskandalo ang mga Judio. Noong humingi
ng paliwanag ang mga Judio, sinabihan nila si Jesus na
patunayan ang Kanyang awtoridad. Ikinagulat nila ang sagot
Niya: Gibain ninyo ang templong ito, at sa loob ng tatlong
araw ay itatayo kong muli. Ilang taon matapos Niya itong
sabihin, ang pahayag na ito ay gagamitin laban sa Kanya bago
Siya ipapako sa krus (Mateo 26:57–68).
Ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang Kanyang katawan.
Ito ang bagong templo kung saan nananahan ang presensya
ng Diyos. Gaya ng kanyang ipinahayag, ang katawan Niyang
giniba sa krus ay naitayong muli sa loob ng tatlong araw.
Ang kamatayan ni Jesus ay katuparan ng propesiya sa
Salmo 118:22–23. Sa pagtakwil at pagpatay sa Kanya, si
Jesus ang naging pundasyong bato ng bagong templo ng
Diyos. Sa sinaunang arkitektura, ang pundasyong bato ang
Si Cristo, ang Pundasyong Bato ng Bagong Templo
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pinakamahalagang bahagi ng isang gusali. Ito ang unang
batong inilalagay, na nagiging batayan ng posisyon at
oryentasyon ng isang gusali. Dahil dito, ang bawat bahagi ng
gusali ay itatayo batay sa posisyon ng pundasyong bato. Ang
batong ito ang lugar kung saan nakasalalay ang pundasyon ng
gusali. Kung tatanggalin ito, magigiba ang buong gusali.
Tulad nito, si Jesus ang pundasyong bato ng ating
pananampalataya. Kung wala Siya, lahat ng pinaniniwalaan at
inaasahan natin ay magigiba. Ang buong planong pagtubos
ng Diyos ay nakasalalay sa Kanya. Mabuti na lamang at
may katiyakan tayo kay si Jesus bilang pundasyon ng ating
pananampalataya. Ganap ang tagumpay Niya sa krus. Tapos
na ang pagligtas sa atin. At alam natin na kahit mahirap at
puno ng pagsubok ang ating buhay sa mundo, mahahanap
natin ang kahulugan at layunin ng ating buhay sa Kanya.
Dahil Siya ang ating pundasyong bato, hindi tayo kailanman
mapapahiya (1 Pedro 2:6). Hindi lamang tayo magkakaroon ng
panandaliang ginhawa sa mga kalungkutan sa mundo, kundi
matatagpuan din natin ang walang-hanggang seguridad at
kapayapaan sa Kanya.

Dahil si Cristo ang pundasyong bato, tayo ay naging
mga buhay na bato sa bago at perpektong templo na
itinatayo ng Diyos, ang lugar kung saan nananahan
ang Kanyang presensya magpakailanman.

Si Cristo, ang Pundasyong Bato ng Bagong Templo
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TUMUGON
1. Nakasalalay ba ang buong buhay mo kay Jesus bilang
iyong pundasyong bato? Kung hindi, aling bahagi ng
buhay mo ang kailangan mong ipagkatiwala sa Kanya?
Manalangin sa Diyos at ipahayag na si Jesus ang nagiisa mong seguridad, lakas ng loob, at pag-asa sa buhay
na ito.

2. Basahin at pagnilayan ang 2 Corinto 4:17. Sa palagay mo,
ano ang itinuturo ng Diyos sa iyo ngayon tungkol sa iyong
mga paghihirap na panandalian lamang at hindi naman
gaanong mabigat?

3. Ipanalangin ang iyong pamilya at mga kaibigan na
hindi pa nakikilala si Cristo bilang kanilang pundasyong
bato. Hingin sa Diyos ang mga pagkakataon upang
makapagministeryo ka sa kanila at makatugon sila
sa ebanghelyo.

Si Cristo, ang Pundasyong Bato ng Bagong Templo

21

IKAPITONG ARAW | ABRIL 16

Si Cristo, ang
Namumuno sa Iglesya
BASAHIN
Siya ang batong buhay na itinakwil ng mga tao pero
pinili ng Diyos at mahalaga sa paningin niya. At habang
lumalapit kayo sa kanya, 5kayo na tulad din ng batong
buhay ay itinatayo ng Diyos bilang isang gusaling
espiritwal. At bilang mga banal na paring pinili ng Diyos,
nag-aalay kayo sa kanya ng mga espiritwal na handog
na kalugod-lugod sa kanya dahil ginagawa nʼyo ito sa
pamamagitan ni Jesu-Cristo. . . . 9Ngunit kayoʼy mga
taong pinili, mga maharlikang pari, at mga mamamayan
ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging kanya upang
ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa.
Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa
kahanga-hanga niyang kaliwanagan. 1 PEDRO 2:4–5, 9
4

^

KARAGDAGANG BABASAHIN: 1 Corinto 12:12–27

PAG-ISIPAN
Matapos ang Kanyang paghihirap at kamatayan, inilibing
si Jesus. Nagkahiwa-hiwalay ang mga disipulo sa takot
at kahihiyan. Natupad ang mga propesiya tungkol sa
pagdaraanan Niyang sakit at hirap para sa atin. Ang araw
na ito, na tinatawag na Sabado de Gloria, ay puno ng
kalungkutan, kawalan, at pagdadalamhati. Ngunit ngayon,
babalikan natin kung paano naghirap si Jesus para sa
kaparusahan sa ating mga kasalanan, upang hindi na natin

ito maranasan. Sinaktan at pinahirapan ang katawan Niya,
na nagbigay katuparan sa kailangang mangyari upang
magampanan Niya ang Kanyang misyon.
Sa pagtatapos ng Mahal na Araw, nawa’y makapagbigay sa
atin ng pag-asa ang paghihirap ni Cristo at ang katiyakang
naipanalo na ang laban. Maaari tayong magkaroon ng pag-asa
sa gitna ng pagkalugmok dahil inialay ni Jesus ang katawan
Niya para sa atin. Gumawa ito ng daan upang tumanggap
tayo at maging bahagi tayo ng Kanyang katawan, ang bagong
templo, ang pundasyong bato. Si Jesus ang perpektong alay,
na buong kusa at pagsasakripisyong nagbigay ng Kanyang
sarili para sa atin. Dahil dito, naging bahagi tayo ng Kanyang
katawan at buhay na templo.
Kahit na Sabado de Gloria, maaari tayong magdiwang dahil
sa pagtakwil kay Jesus, tayo ay maaari nang tanggapin.
Bahagi na tayo ng isang pamilya—hindi lamang ng isang
pisikal na pamilya dito sa lupa, kundi pati na rin ng espiritwal
na pamilya—ang komunidad ng iglesya. Miyembro na tayo ng
espiritwal na sambahayan ng Diyos. Hindi na tayo muling magiisa sa paglalakbay natin. Mayroon na tayong mga kapatid
kay Cristo na makakasama natin at magiging bahagi ng ating
buhay. Tayo ang iglesya, ang mga miyembro ng katawan ni
Cristo. Siya ang ulo ng katawang ito, at binigyan Niya tayo
ng isang banal na tungkulin at layunin. Pinili tayo upang
gampanan ang papel na ibinigay Niya sa bawat isa sa atin.
Bagama’t ayon sa kasaysayan, ang araw na ito ay madilim
at puno ng kalungkutan dahil ang ating Tagapagligtas ay
nasa libingan, ang araw na ito rin ang nagpapaalala sa atin
ng tagumpay sa Kanyang kwento. Ito ay isang tagumpay
na ibinahagi Niya sa atin—tayo na pinili ng Diyos, mga
maharlikang pari, mga mamamayan ng Diyos, at mga tinawag
upang maging Kanya. Ngayon, bilang isang iglesya, huwag
nating kalimutang umasa. Palitan natin ang kalungkutan ng
kagalakan, at ang pagluluksa ng pagdiriwang.
Si Cristo, ang Namumuno sa Iglesya
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Magsaya tayo, paparating na ang Linggo!
TUMUGON
1. Pagnilayan ang paghihirap at pagkamatay ni Jesus.
Itinakwil siya at sinaktan upang tayo’y matanggap at
maging ganap. Paano mo pahahalagahan at tutugunan
ang Kanyang perpektong sakripisyo para sa iyo?

2. Tukuyin kung ano ang pinakaipinagpapasalamat mo sa
pagiging bahagi ng iyong komunidad ng iglesya. Maaari
kang magpadala ng mensahe ng pasasalamat sa mga
taong tumulong sa iyo upang mas makilala mo si Cristo.

3. Pag-isipan ang tungkuling ginagampanan mo sa katawan
ni Cristo. Ano ang magagawa mo upang makasama
ang iba sa iyong paglalakbay at makaambag sa
Kanyang misyon?

Si Cristo, ang Namumuno sa Iglesya
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IKAWALONG ARAW | ABRIL 17

Ang Tawag na
Makilahok sa Misyon
ng Diyos
BASAHIN
Ngunit kayoʼy mga taong pinili, mga maharlikang pari,
at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na
maging kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga
niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa
kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan.
^

1 PEDRO 2:9

KARAGDAGANG BABASAHIN: 1 Corinto 15:3–4; Pahayag 22:3

PAG-ISIPAN
Ngayon, ipinagdiriwang natin na buhay si Jesus. Nabuhay
Siyang muli! Ang buong mensahe ng ebanghelyo ay nakabatay
sa katotohanang si Jesus ay namatay para sa ating mga
kasalanan at nabuhay Siyang muli. Gaya ng sinulat ni apostol
Pablo, ang katotohanang ito ang pinakamahalaga sa atin.
Dahil sa muling pagkabuhay ni Cristo, ang kamatayan Niya ay
hindi nawalan ng kabuluhan at ang pananampalataya natin ay
hindi nawalan ng saysay. Ang muling pagkabuhay ni Cristo ang
pangungahing pagpapatunay ng ating pananampalataya bilang
Kristiyano. Gaano man kahirap ang sitwasyon natin, dahil sa
muling pagkabuhay ni Jesus, makasisiguro tayo na kapag si
Jesus ay nasa kwento, anumang sitwasyon ay may pag-asa.
Dahil dito, maaari tayong magalak!

Isang linggo nating pinag-isipan ang pagnanais ng Diyos
na ibalik ang Kanyang mamamayan sa tamang ugnayan sa
Kanya. Sinira ng kasalanan ang dapat sana’y ikinagalak natin
sa Hardin ng Eden: ang pananahan natin kasama ang Diyos
nang walang kahihiyan at walang kapintasan. Ang mabuting
balita ay may mahusay na plano ang Diyos upang iligtas tayo.
Pinadala Niya ang Kanyang Anak upang mamatay sa krus at
tubusin tayo, upang maibalik tayo sa Kanya. Dahil dito, muli
nating ikakagalak ang ating ugnayan sa Kanya. Ang kwento
tungkol sa plano ng Diyos sa Eden ay hindi nagtatapos
sa pagkakasala ng tao. Binigyan tayo ng bagong pag-asa
na maipanumbalik sa Kanya sa pamamagitan ng muling
pagkabuhay ni Jesus. Tiyak na magtatagumpay ang plano ng
Diyos na maipanumbalik ang Kanyang nilikha, at ipinapangako
Niya na gagawin Niyang bago ang lahat. Ang pangakong ito ay
napatunayan at nalagdaan sa Kanyang muling pagkabuhay at
tatapusin Niya ito sa Kanyang pagbabalik.
Sa 1 Pedro 2:9, binigyan tayo ng isang misyon—ang misyong
ipahayag ang kahanga-hangang gawa ng ating Diyos. Bilang
isang indibidwal man o isang iglesya, dapat nating ipahayag
ang mabuting plano ng Diyos para sa lahat ng nilikha. Hindi
lamang tayo nailigtas mula sa ating mga kasalatan, kundi pinili
rin tayo para sa layunin ng Diyos—ito ang kagandahan ng
ebanghelyo. Nais ng Diyos na ganap na maipanumbalik ang
lahat ng nilikha, at nais Niya na makilahok tayo sa misyong ito.

Ang bawat bahagi ng Kanyang katawan ay may
tungkuling dapat gampanan, at ang pangunahing
layunin natin ay maipahayag ang Kanyang mabuting
plano sa mundo.

Ang Tawag na Makilahok sa Misyon ng Diyos
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Araw-araw, alalahanin natin ang pag-asang dala ng Linggo
ng Muling Pagkabuhay. Wala nang laman ang libingan at
nagtagumpay na Siya. Bilang isang iglesya, sama-sama
nating gawin ang ating misyon. Ipahayag natin ang Kanyang
kahanga-hangang gawa, Siya na tumawag sa atin mula sa
kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan.

Ang Tawag na Makilahok sa Misyon ng Diyos
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TUMUGON
1. Paano inilarawan ang mga mamamayan ng Diyos sa 1
Pedro 2:9? Alin ang pinakakapansin-pansin para sa iyo?
Sa palagay mo, paano ito maisasapamuhay ng iglesya?

2. May bahagi ba sa buhay mo na kailangang maipanumbalik
sa Diyos? Ano ang panalangin mo para dito?

3. Sa larangan ng lipunan na kinabibilangan mo, paano
ka makikilahok sa misyon ng Diyos? Kanino mo
maipapahayag ang ebanghelyo ngayong linggo? Isulat ang
mga pangalan nila at ipanalangin ang bawat isa.

Ang Tawag na Makilahok sa Misyon ng Diyos
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