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KABANATA 1

AMA
PATAWARIN SILA
Mga larawan kumislap sa aking isipan nakaka-trigger ng isang malalim na
pakiramdam ng pagsisisi. Ang lumalagong katalogo ng mga alaala ng aking
nababagabag na pakikipag-ugnay sa mga nakapaligid sa akin ay naging isang
pasanin sa aking kaluluwa. Ang aking paghahanap para sa kapayapaan ay
masigasig ngayon. Sa pagmuni-muni ko sa ilan sa aking mga kamakailan-lamang
na pag-aalsa ay nakaramdam ako ng pakiramdam ng aking sarili at pagnanais na
maging ibang tao mula sa napagtanto ko sa aking sarili na nasa sandaling iyon.
Ang salitang nag-liwanagan sa aking isip sa sandaling iyon ay kapatawaran at
ang kailangan ko para dito.
Nakarating ka na ba sa puntong iyon sa iyong buhay kung saan napagtanto mo
na ang taong ikaw ay hindi isang taong gusto mo, at pagkatapos ng maraming
pagtatangka na baguhin ang iyong sarili, nakarating ka sa parehong lugar na
may parehong pabigat na pakiramdam? Paano ka makatakas mula sa
nakakagambalang imahe na nakikita mo sa iyong sarili?
Ang karanasan na ito ay nagpapatunay ng totoo sa mga salita ng Bibliya.
…Walang matuwid, wala—wala kahit isa. Walang nakatatalastas;
walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis; magkakasamang
nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala, wala kahit
isa. Mga Romano 3:10-12 (ADB)
Maraming naghangad na makatakas sa kondisyong ito sa pamamagitan ng
pagbubulag sa kanilang sarili sa kanilang sariling mga kapintasan ng pagkatao
at nakatuon sa mga pagkakamali ng iba. Tulad ng lahat sa atin na may mga
pagkukulang na katangian ay madaling makahanap ng isang bagay sa ibang tao
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na masisi para sa isang mahirap na sitwasyon kung saan maaari nating makita
ang ating mga sarili. Ang paghahanap na makahanap ng kapayapaan para sa
ating kaluluwa sa ganitong paraan ay hindi maiiwasan na masisira ang mga
relasyon na mayroon tayo sa iba at sa kalaunan ay magdudulot sa atin ng higit
na kalungkutan at lumbay.
Ang tanging landas sa kapayapaan at kalayaan ay akuin ang responsibilidad para
sa ating sariling mga isyu at humingi ng kapatawaran sa ating Tagagawa.
At binuka niya ang kaniyang bibig at tinuruan sila, na sinasabi:
“Mapapalad ang mga mapagkumbabang-loob, sapagkat kanila ang
kaharian ng langit. Mapapalad ang nangahahapis, sapagkat sila’y
aaliwin.” Mateo 5:2–4 (ADB)
Sa eksaktong kondisyon na ito ay natagpuan ko ang aking sarili. Nagdalamhati
ako tungkol sa aking pagiging makasarili at ang sakit na naidulot ko sa iba sa
aking pangangailangan para sa pansin.
Ako ay pinalaki sa isang Kristiyanong tahanan at ako ay tinuruan tungkol sa pagibig ng Diyos na nahayag kay HesuKristo. Bilang isang bata naririnig ko nang
maraming beses ang mga salitang ito:
Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang,
lubha, at kayo’y aking papagpapahingahin. Mateo11:28 (ADB)
Napasigla ako sa pag-iisip na makakapunta ako kay Jesus upang makahanap ng
pahinga at ginhawa mula sa aking pasanin. Nagsimula akong sumasalamin sa
buhay ni Kristo at lalo na ang pangwakas na mga eksena na may kaugnayan sa
Kanyang pagkamatay. Ang kwento ng Krus ay may napakalaking lakas para sa
sirang kaluluwa na dumating sa dulo ng kakayahang iligtas ang sarili. Binago ng
Krus ang milyun-milyong buhay pagbibigay sa kanila ng kapayapaan at pag-asa.
Gayunpaman naglalaman ito ng isang palaisipan. Paano ang isang kuwento ng
pagkakanulo, pagpapahirap at pagpatay sa isang taong walang kasalanan 2000
taon na ang nakararaan ay nagdudulot ng kapayapaan sa aking kaluluwa? Paano
ito nauugnay sa akin ngayon?
Sa una, ang kwentong ito ay nakakaramdam na hindi madaling maunawaan.
Hindi ba makatuwiran na makapasok sa isang puwang ng katahimikan na puno
ng matamis na amoy na insenso at mapayapang musika na napapaligiran ng
likas na kagandahan upang magdala ng gayong kapayapaan? Habang ang
kwento ng Krus ay buhay sa kaluluwa, naririnig natin ang mga tunog ng mga
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sundalo na sumigaw, ang malakas na pagputok ng isang latigo sa likuran ni
Kristo, ang nakakasakit na hinlalaki ng isang malaking kahoy na krus na bumagsak
sa lupa habang ang Tagapagligtas ay humihina sa ilalim ng bigat nito. Naririnig
namin ang pag-iinis ng karamihan ng tao at saksi na nagkalat ang mga mukha
na nakalulugod sa mga eksena ng kalupitan.
Ano ang sikreto sa hiwaga na ito? Paano ako nakapagbigay ng kapayapaan sa
kuwentong ito? Paano magkakaroon ng katahimikan mula sa pagpatay?
Mayroong isang malakas na pagnanais na iwasan ang tingin ng isang tao mula
sa pinangyarihan ngunit mayroon pa ring lakas na pagguhit na nais mong
makita ang paglalaro sa drama na ito. Kahit papaano ang kalupitan nito ay
kakaibang pamilyar at kasabay na nakakatakot. Nakarating kami sa lugar ng
bungo - Golgotha. Si Kristo ay maamo na nakahiga sa instrumento ng
pagpapahirap; ang dugo ay dumadaloy mula sa Kanyang mukha dahil sa
purong korona na gawa sa mga tinik na binugbog sa Kanyang ulo ng mga
manggugulo. Ang mga kalalakihan na nagdurusa sa kapalaran na ito kasama
niya ay lumalaban nang labis, na naghahanap upang maantala ang hindi
maiiwasang mangyari. Ang likod ng Tagapagligtas ay hindi nakikilala mula sa
mga paghahagupit na natanggap. Ngunit ano ang nagawa ng taong ito upang
marapat ang pagtrato na ito?
Ang isang maikling nabasa sa kwento ng Ebanghelyo ay nagpapakita ng buhay
na puno ng pakikiramay, at kabaitan larawan na ipininta ng Kanyang Ama sa
langit na puno ng pagmamahal at kabaitan. Paano naging posible
pinakamagagandang na ang lalaking ito ay dapat harapin ang gayong mabagsik
na pagtrato?
Ang malakas na kalansing ng metal sa metal ay umaaresto sa aming pansin
habang ang mga pako ay hinihimok sa mga malambot na kamay na nagpalain
ng marami. Ang mga mahahalagang paa na lumakad sa maalikabok na mga
kalsada ng Israel ay tinusok ngayon at pinatong sa krus na kahoy. Pagkatapos
ang krus ay itinaas at itulak nang marahas sa lugar upang makatagpo ang buong
mundo, sapagkat ang kaganapang ito na naiwan sa talaan sa Banal na Kasulatan
ay sasabihin at babasahin ng milyun-milyon mula sa puntong iyon.
Habang pinag-isipan ko ang kaganapang ito sa Krus sa aking paghahanap para
sa kaluwagan ng aking pagkakasala, ang aking puso ay lumabas sa pakikiramay
sa taong walang kasalanan na ito ay Anak din ng Diyos. Sinubaybayan ng aking
isip ang Kanyang mga hakbang mula sa Gethsemane hanggang Kalbaryo. Pinagisipan ko ang mga salita ni Pilato na gobernador ng Roma:
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Narito, ang tao! Juan 19:5
Pinanood ko Siya na bumagsak at nahulog sa hardin na nagpapawis ng mga
patak ng dugo sa matinding paghihirap. Napanood ko habang tumakas ang
Kanyang mga alagad at iniwan Siya sa awa ng manggugulo. Nagtataka ako sa
paghanga kung paano mapipili ng karamihan ang Barabbas at nais na ipako sa
krus ang Anak ng Diyos. Bakit nila ito ginagawa? Anong kasamaan ang nagawa
niya upang marapat ito? Napanood ko habang Siya ay pinaglaruan, binugbog
at inaabuso
At siya'y kanilang hinubdan, at dinamtan siya ng isang balabal na kulayube. At sila'y nangagkamakama ng isang putong na tinik, at pinutong sa
kaniyang ulo, at inilagay sa kanang kamay niya ang isang tambo; at sila'y
nagsiluhod sa harap niya at siya'y kanilang nilibak, na nagsisipagsabi,
Magalak, Hari ng mga Judio! At siya'y kanilang niluluraan, at kinuha nila
ang tambo at sinaktan siya sa ulo. At nang siya'y kanilang malibak, ay
hinubdan nila siya ng balabal, at isinuot sa kaniya ang kaniyang mga
damit, at kanilang inilabas siya upang ipako sa krus. Mateo 27:28–31
Ang tukso na sisihin ang walang puso na aktor sa drama na ito ay malakas, ngunit
naisip ko noon ang aking sariling walang puso na pagtrato sa iba at napagtanto
na ako ay nagkasala na tulad nila. Ang mga salita ni Kristo ay nasa isip ko:
"... Tiyak, sinasabi ko sa iyo, yamang ginawa mo ito sa isa sa pinakamababa
sa Aking mga kapatid, ginawa mo ito sa Akin." Mateo 25:40
Hindi ba ako tumawa at nanunuya sa iba? Hindi ba ako napanood ng mga
pelikula na naglalarawan ng kalupitan at nagalak kapag ang mga naintindihan
kong mga kontrabida ay nagkamit ng kanilang pagkamatay? Hindi ba isinumpa
ang mga salitang nahulog mula sa aking mga labi laban sa mga itinuturing kong
mali sa akin? Nadagdagan ang aking pakiramdam ng pagkondena habang
binabasa ko. Habang nagmumuni-muni ako sa dalawang lalaking namamatay sa
tabi ni Hesus ay nakilala ko ang mga salita ng taong nagsabi:
“At makatarungang kami, sapagkat natatanggap namin ang nararapat
na gantimpala ng aming mga gawa; ngunit ang Tao na ito ay walang
ginawa mali. Lucas 23:41
Ang paghatol na naipon ko sa iba na humadlang at nakipag-ayos sa akin dati ay
umuwi nang may lakas nang makita ko si Kristo sa Krus. Naramdaman ko ang
epekto ng mga salita:
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“Sapagka't sa paghuhukom na iyong hinuhusgahan, hahatulan ka; at sa
sukat na iyong ginagamit, susukat ito sa iyo." Mateo 7: 2
Sa isang walang hanggan sandali ako ay nabago sa pamamagitan ng aking
tingin sa Krus. Bagaman literal na 2000 taon mula sa kaganapang ito, nadama ko
ang aking sarili na maging saksi sa drama. Ang mundo ko ay naging mabagal na
paggalaw at ang ingay at ang kaguluhan sa paligid ng Krus ay tumahimik
habang tiningnan ko ang Anak ng Diyos at pinag-aralan ang magandang mukha,
pagkatapos ay ang mga salita ay nagmula sa Kanyang mga labi.
"Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang
ginagawa." Lucas 23:34
Habang ang kahulugan ng mga salita ay tumagos sa aking kaluluwa, isang kislap
ng pag-asa ang sumisilaw sa loob. Ang pagpapatawad na matagal na ninanais
at inaasahan pinapakita mismo sa harap ko nang mahusay. Habang nakaluhod
ako sa harap ng aking Tagagawa na may luha na dumadaloy sa aking mga pisngi,
tiningnan ko ang mukha ng pag-ibig at natunaw ang aking puso. Sa mukha na
iyon ay hindi isang diwa ng pagkondena. Mayroon akong isang malakas na
pakiramdam ng katotohanan na ang aking makasalanang buhay ay bahagi ng
kadahilanan na siya ay nagdurusa sa Krus at gayunpaman walang paghatol mula
sa Kanya — pag-ibig at kapatawaran lamang.
Hindi niya ako sinisisi sa pagdurusa na sanhi ko sa Kanya. Malaya niyang
pinatawad ako. Ang tanong ay at, tatanggapin ko ba ito? Maniniwala ba ako na
pinatawad ako? Sa aking kaso kinuha ko ito sa parehong mga kamay at inaangkin
ang aking pamana ng buhay na walang hanggan. Sinabi ko kay Jesus na naaawa
ako sa aking nagawa at hiniling ko sa Kanya na maging Panginoon ng aking
buhay. Agad na dumating ang isang kapayapaan sa akin, kaya nagpapagaling,
napakalma, kaya nagpapalaya. Ang pasanin ng pagkakasala na dumudurog sa
akin ay nawala at nadama ko ang isang kagalakan sa aking kaluluwa na hindi
mailarawan ngunit naranasan lamang ng mga yakap nito.
Tulad ng isang bukal ng tubig na buhay, ang mga luha ay bumuhos mula sa
aking mga mata sa pasasalamat. Ang pahinga na aking hinahanap sa wakas ay
akin na din. Napakahindi ng pasasalamat na naramdaman ko at masayang
sumuko ako sa Panginoon na aking Tagapagligtas.
Ang ganoon, at ito ay, aking mapalad at magagandang pakikipagtagpo sa Krus.
Nagtaas ito ng maraming mga katanungan. Paano makakakuha ang isang bagay
na napakaganda mula sa isang bagay na nakakatakot? Paano nadarama ang
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kaganapang ito na naganap noong 2000 taon na ang nakalilipas? Ano ang mga
mahahalagang elemento na nagdulot nito at bakit dapat mong pakialam ang
tanong na ito ng Krus at ang iyong sariling personal na nakatagpo dito? Suriin natin
ang Krus at tingnan.
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KABANATA 2

IPAKU SYA
SA KRUS!
"…ang Anak ng Tao ay ipagkanulo sa mga punong saserdote at sa mga
eskriba; at hahatulan nila Siya hanggang sa kamatayan, at ibibigay Siya sa
mga Hentil upang mangungutya at maghahagupit at ipako sa krus…"
Mateo 20: 18–19
Bakit galit ang mga pinuno ng Israel kay Jesus? Bakit balak nilang sirain Siya?
Paano ang isang tao na nagdala ng labis na kagalakan at kaligayahan sa mundo
ay maaaring maging isang banta?
Iyon ang totoong Liwanag na nagbibigay ilaw sa bawat tao na
pumapasok sa mundo. Siya ay nasa sanlibutan, at ang mundo ay nilikha
sa pamamagitan niya, at ang sanlibutan ay hindi siya kilala. Naparito Siya
sa Kanyang sarili, at ang Kanyang mga sarili ay hindi tumanggap sa Kanya.
Juan 1: 9–11
Ang mga pinuno na ito ay kinatawan ng buong lahi ng tao sa kanilang likas na
kalagayan at ang kanilang saloobin sa Anak ng Diyos, ang pinahirang Isa sa Ama.
Sapagka't Siya ay lalago sa harap Niya bilang isang malambot na
halaman, at bilang isang ugat mula sa tuyong lupa. Wala siyang porma o
kagandahan; At kapag nakikita natin Siya, walang kagandahang dapat
nating hinahangad sa Kanya. Siya ay hinamak at tinanggihan ng mga tao,
Isang Tao ng kalungkutan at nakikilala sa kalungkutan. At nagtago tayo,
tulad nito, ang aming mga mukha mula sa Kanya; Siya ay kinamuhian, at
hindi natin Siya pinahahalagahan. Isaias 53: 2–3
Ang mga hari sa lupa ay naglalagay ng kanilang sarili, at ang mga pinuno
ay nangagsanggunian, Laban sa Panginoon at laban sa Kaniyang
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hinirang, na sinasabi, Putulin natin ang kanilang mga gapos at itapon ang
kanilang mga lubid. Awit 2: 2-3
Ang kwento ng Krus ay ang pinakamaliwanag na sandali sa kasaysayan ng tao
na nagbubunyag ng aming kolektibong saloobin patungo sa Anak ng Diyos sa
ating likas na mana mula kay Adan. Ang kwentong ito ay napatunayan na totoo
ang pahayag ni Pablo nang sinabi niya:
Ang kaisipan na pinamamahalaan ng laman ay pagalit sa Diyos; hindi ito
isusumite sa batas ng Diyos, at hindi rin ito magagawa. Roma 8: 7
Saan nagmula ang poot na ito? Sa umpisa pa lamang, buong pagmamahal na
itinuro ng Diyos kina Adan at Eva na mayroong isang punungkahoy sa gitna ng
halamanan na hindi nila dapat kainin. Ang kumain mula sa punong ito ay
hahantong sa kanilang pagkamatay at titigil sila sa pagkakaroon. Ang puno ay
inilagay sa hardin upang mabigyan sina Adan at Eva ng pagkakataong pumili
upang maglingkod sa kanilang Maylalang. Kung wala ang prinsipyong ito na
mayroon sa hardin ay wala silang kakayahang magamit ang kanilang napili.
Gayunpaman upang pumili laban sa Diyos ay ang pagkahiwalay mula sa
mapagkukunan ng buhay.
Paano dapat maunawaan ang mga salita ng Diyos? Binigyan ba sila ng walang
hanggan na pag-ibig at pag-aalaga sa kabutihan nina Adan at Eva? Ginagawa ni
Satanas ang kanyang pagkakataon na hampasin ang daluyan ng ahas ay
nakapagpahiwatig ng ibang motibo kay Eba kung bakit sinabi ito ng Diyos.
"Hindi ka tiyak na mamamatay," sabi ng ahas sa babae. "Sapagkat
nalalaman ng Diyos na kapag kumain ka mula rito, ang iyong mga mata
ay mabubuksan, at ikaw ay magiging tulad ng Diyos, na nakakaalam ng
mabuti at masama." Genesis 3: 4–5
Iginiit ni Satanas na ang Diyos ay makasarili at hinahangad na pigilan sina Adan
at Eva na maabot ang kanilang buong potensyal. Ang paglalagay ng motibo sa
mga salita ng Diyos ay nagbago ng buong kahulugan ng sinabi ng Diyos na
mangyayari kung kakain nila ang prutas. Ipinahayag ni Satanas ang kanyang
pagsasaad gamit ang baliktad na katwiran. "Hindi ka tiyak na mamamatay."
Iminungkahi nito na titiyakin ng Diyos na mamamatay sila dahil tila Siya ay may
makasariling motibo na higpitan ang kanilang buong potensyal.
Nangangahulugan ito na nauunawaan nina Adan at Eba na dapat silang
mamatay kaysa mamatay. Sa madaling salita, naiintindihan nila na papatayin sila
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ng Diyos sa halip na pahintulutan sila ng Diyos na sirain ang kanilang sarili sa
kanilang pagkakasala. Nahiwalay ang pagkakaiba.
Kumuha si Adan at kumain ng prutas habang nasa ilalim ng impresyon na
papatayin ng Diyos ang kanyang asawa dahil sa kanyang paglabag. Sa ilalim ng
maling paniwala na ang Diyos ay isang mapang-api, ipinasiya ni Adan sa isang
diwa ng poot at paghihimagsik upang salungatin ang Diyos at tumayo kasama
si Eva sa anumang dapat mangyari sa kanya. Kasabay nito, nagtaka din si Adan
kung totoo ang mga salita ng ahas at pinukaw ito sa kanya na kumuha ng bunga
at sumali sa ahas sa pagsuway ng Diyos.

Kumuha si Adan at kumain ng prutas habang nasa ilalim ng
impresyon na papatayin ng Diyos ang kanyang asawa dahil sa
kanyang pagsalangsang. Sa ilalim ng maling paniwala na ang Diyos
ay isang mapaniil, ipinasiya ni Adan sa isang diwa
ng poot at paghihimagsik upang salungatin
ang Diyos.

Dito matatagpuan natin ang mapagkukunan ng poot ng tao sa Diyos. Si Adan
ay may maling impresyon ng katangian ng Diyos at kumilos sa maling impresyon
na iyon. Sa paniniwala na protektahan ng Diyos ang Kanyang sariling interes sa
pamamagitan ng pagpatay sa iba, ipinakita ni Adan ang katangiang ito nang siya
ay takot sa kanyang buhay sa ilalim ng pagtatanong.
Kaya't sinabi niya, "Narinig ko ang iyong tinig sa hardin, at natatakot ako
dahil hubad ako; at nagtago ako. " At sinabi niya, "Sino ang nagsabi sa iyo
na hubo ka? Kumain ka ba mula sa punong kahoy na iniutos ko sa iyo na
hindi ka dapat kumain? ” Pagkatapos sinabi ng lalaki, "Ang babaeng
ibinigay mo upang makasama ako, binigyan niya ako ng puno, at kumain
ako." Genesis 3: 10–12
Natakot si Adan dahil nasa ilalim siya ng maling impresyon na ang Diyos ay
dumating upang patayin siya. Nang tanungin kung kumakain siya ng punong
kahoy kung saan inutusan siyang huwag kumain, inilipat niya ang sisi sa kanyang
asawa at sa Diyos. Sa intensyon, sinabi ni Adan, " Kung may dapat mamatay,
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dapat mong kunin ang aking asawa at patayin siya at dapat ka ring patayin dahil
ginawa mo siya! "
Ang lahat ng ito ay nagmula sa maling paniwala na papatayin ng Diyos upang
maprotektahan ang Kanyang mga interes. Tulad ng napagtanto ni Adan na
walang ibang paraan maliban sa isang taong pinapatay, hinatulan niya ang
kanyang asawa at Diyos na mamatay upang maprotektahan ang kanyang mga
interes. Napansin namin nang may interes na ang lahat ng pakikipag-usap sa tao
pagkatapos ng pagkahulog ay dumating sa pamamagitan ng Anak ng Diyos na
siyang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao (1 Timoteo 2: 5). Kaya,
pinarusahan ni Adan ang Anak ng Diyos na mamatay dahil sa paggawa ng isang
babae na tuksuhin siya sa paglabag sa utos ng Diyos. Sa mga salitang iyon, "ang
babaeng ibinigay mo upang makasama ako" ay naglalaman ng mga buto ng
sigaw na "Ipako Siya sa krus" na aabutin 4000 taon pagkalipas.
Ang punla na ito ay nalagay ng malalim sa puso ni Adan at ang katotohanang
ito ay nakatago sa kanyang sarili. Kung ang Anak ng Diyos ay nakipag-usap kay
Adan sa singil na plano ni Adan na patayin si Kristo, sasagot sana siya sa paraang
ginawa ng kanyang mga inapo.
"... Bakit mo ako hinahanap na papatayin ako?" Sumagot ang mga tao at
sinabi, Mayroon kang isang demonyo. Sino ang naghahanap upang
patayin ka? " Juan 7:19, 20
Ganap na tinanggihan ni Adan ang singil ng Anak ng Diyos bilang labis na
reaksyon sa isang maliit na problema. Ang tanging paraan na maalis ang punong
ito ng kamatayan ay upang ipakita ito at pagkatapos ay magsisi si Adan sa
kanyang kasamaan patungo sa Anak ng Diyos.
Ang punong ito ng kamatayan ay mana ng bawat lalaki at babae. Malinaw at
hindi kanais-nais, naglalaman tayo ng likas na paghihimagsik na ito sa Diyos at
isang pagnanais na saktan ang Kanyang Anak. Ito ang dahilan na kinamumuhian
siya at tinanggihan ng lahat ng tao, hindi lamang ang mga kalalakihan na
nagpako sa krus sa kanya 2000 taon na ang nakalilipas.
Ang mga implikasyon nito ay napakalayo at samakatuwid ang prinsipyo ng Krus
ay hindi limitado sa isang solong araw sa kasaysayan ng tao ngunit sa halip ay
lumalawak sa bawat araw ng kasaysayan ng tao.
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KABANATA 3

SA LAHAT NG
KANILANG PAGDURUSA
SIYA AY NASAKTAN
Ang lahat na naninirahan sa mundo ay sasamba sa kanya, na ang mga
pangalan ay hindi nasulat sa Aklat ng Buhay ng Kordero na pinatay mula
sa pagtataguyod ng mundo. Pahayag 13: 8
Nang magsalita si Jesus tungkol sa Krus ay ginawa niya ito sa mas malawak na
mga termino kaysa sa napagtanto ng karamihan.
Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad, "Kung may
nagnanais na sumunod sa Akin, ay tanggihan niya ang kanyang sarili, at
dalhin ang kanyang krus, at sumunod sa Akin." Mateo 16:24
Ang prinsipyo ng Krus ay isa sa pagtanggi sa sarili. Ipinakita ito ni Jesus sa mga
kaganapan na humahantong sa Kanyang pagpapako sa krus. Hindi Niya
ipinagtanggol ang Kanyang Sarili laban sa panunuya at pagbugbog na
natanggap niya. Matiyagang tinanggap niya ito kahit na naging dahilan ito sa
Kanya ng matinding pagdurusa. Ang lahat ng kapangyarihan ng sansinukob ay
nasa Kanyang utos. Sa isang iglap ay maaari niyang taposin ang Kanyang
pagdurusa ngunit isinumite niya ito upang mabigyan ang mga sumusugat sa
Kanya hangga't maaari upang mabago ang kanilang isip tungkol sa Kanya.
Inaasahan ni Kristo na magsisi sila sa kanilang mga gawa bago nila sirain ang
kanilang sarili sa pagkawasak ng Jerusalem sa loob ng apatnapung taon
pagkalipas.
Ang katotohanan ay ang lahat ay pinagsama sa sansinukob ng Anak ng Diyos.
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At Siya [Kristo] ay bago ang lahat ng mga bagay, at sa Kanya lahat ng mga
bagay ay nabubuo. Colosas 1:17
…Na siyang ningning ng Kanyang kaluwalhatian at malinaw na imahe ng
Kanyang katauhan, at itinataguyod ang lahat ng mga bagay sa
pamamagitan ng salita ng Kanyang kapangyarihan…Hebreo 1: 3
Bilang ang Isa na gumawa sa atin, si Kristo ay isang malambing na magulang na
naghahangad sa bawat lalaki, babae, at bata. Ninanais Niya ang bawat isa sa
Kanyang mga anak na lumaki sa isang masaya, malusog, at mapayapang
kapaligiran. Ang Kanyang hangarin ay isang pagpapahayag ng Kanyang Ama, na
pinagmulan ng lahat ng mga bagay. Nangangahulugan ito sa tuwing ang isa sa
Kanyang mga anak ay nagdurusa ng sakit, si Kristo ay nagdurusa ng sakit.
Sumasakit ang kanyang puso para sa lahat ng pagdurusa ng sangkatauhan. Ang
propetang si Isaias ay nagsalita tungkol sa kasabihang ito:
Sa lahat ng kanilang pagdurusa, siya ay pinighati, at ang anghel ng
Kanyang presensya ay niligtas sila; Sa Kanyang pag-ibig at sa Kanyang awa
ay tinubos Niya sila; At pinasan Niya sila at dinala Lahat ng mga araw ng
una. Isaias 63: 9
Ang bawat solong bagay na pinaghirapan ng Israel bilang isang bansa at bilang
mga indibidwal, dumaan si Kristo sa kanila. Ngunit hindi para sa Israel lamang na
naghirap si Kristo, ngunit para sa lahat ng mga nabubuhay sa mundo.
Para sa iyo na may mga anak, ano ang pakiramdam mo kapag ang iyong anak ay
nasa matinding sakit? Tinusok nito ang iyong puso at nagdudulot ng labis na
pagdurusa at kalungkutan. Paano kung ang isa sa iyong mga anak ay nasaktan
ang isa pa sa iyong mga anak? Ito ay sanhi ng higit pang kalungkutan. Nagdurusa
ka para sa iyong anak na nasugatan at nakadarama ng pagkabigo para sa
nagdulot ng sugat.
Ano ang pakiramdam ng isang magulang kapag ang isang tao sa labas ng
pamilya ay nanakit sa kanilang anak? Ang natural na pakiramdam para sa marami
ay ang magpataw ng parusa sa taong iyon. Ano ang pakiramdam ni Jesus kapag
ang isa sa Kanyang mga anak ay ginahasa? Ito ay sanhi ng higit na kalungkutan
sa Kanya kaysa sa pakiramdam ng isang magulang ng tao para sa kanilang anak.
Ang tugon ng tao upang makitungo sa salarin ay ang magpataw ng parusa sa
kanila. Para kay Kristo, ang gumagawa nito ay Kanyang anak din. Siya ay
nasugatan ng kanilang kasuklam-suklam na kilos ngunit kung aalisin Niya ang
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Kanyang proteksyon mula sa kanila mamamatay sila at hindi Niya nais na may
mamatay.
Kaya, tahimik na naghihirap si Kristo habang ang mga kalalakihan, kababaihan at
bata ay nasasaktan, umaabuso at pumatay sa isa't isa.
Sa tuwing magkakasala tayo, nilalabanan natin ang apila ng Espiritu ni Kristo sa
ating kaluluwa. Sa tuwing gagawin natin ang alam nating mali, tinusok natin si
Kristo.
… kung sila ay lumayo, upang mabago silang muli sa pagsisisi, yamang
ipinako nila sa krus para sa kanilang sarili ang Anak ng Diyos, at inilagay
Siya sa isang bukas na kahihiyan. Hebreo 6: 6
Sa tuwing sasampalin ng isang tao ang kanyang kapareha, nararamdaman ito ni
Kristo. Sa tuwing ang isang bata ay nanginginig sa sulok habang ang kanilang
tatay ay pinapalo ang kanilang nanay, nararamdaman ni Kristo ang lahat. Ngunit
hindi Niya mapipilit ang mga tao na ihinto ang paggawa ng mga bagay na ito
sapagkat ang paggamit ng puwersa ay hindi nagbabago sa ugali ng mga
gumagawa ng kasamaan. Gayunpaman, tiyak na mababago nito ang katangian
ng Diyos kung gumamit Siya ng puwersa. Ngunit sinabi ng Banal na Kasulatan,
Ang Diyos ay hindi nagbabago (Malakias 3: 6). Isaalang-alang din na kung ang
isang tao ay napansin ang Diyos ay pinipilit sila, maaari itong gawing mas
determinado silang labanan at gumawa ng kasamaan.
Kapag naiintindihan natin ang mga pagdurusa ni Kristo sa sakit na ipinataw ng
mga tao sa bawat isa nakakuha kami ng isang pananaw ng Krus na
napakaliwanag na naging imposibleng mabuhay sa katulad na paraan bago ang
pagsasakatuparan na ito. Isaalang-alang ang mga sumusunod na istatistika mula
sa worldometers.info.
Ayon sa WHO (World Health Organization), bawat taon sa mundo mayroong
tinatayang 40-50 milyong pagpapalaglag. Ito ay tumutugma sa humigitkumulang na 125,000 pagpapalaglag bawat araw.1 Maisip ba natin ang
pagdurusa na dinaranas ni Kristo sa 125,000 ng kanyang mga anak na
namamatay sa ganitong paraan — araw-araw? Ano ang mga damdamin ng ina
habang sinusubukan niyang matugunan ang pagtatapos ng kanyang
pagbubuntis? Walang paraan para maunawaan ng isang tao ang pagdurusa na
kasangkot sa istatistikang ito.
1

worldometers.info/abortions/
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Ngayon humigit-kumulang 3000 katao ang mamamatay sa mga aksidente sa
sasakyan at 2800 katao ang nagpapakamatay. Gaano karaming paghihirap ang
nasasangkot sa mga istatistika hindi lamang para sa mga namatay ngunit para
sa mga naiwan? Ilan sa mga kababaihan at bata ngayon ang inaabusong sekswal
sa mga kalalakihan? Ipinapahiwatig ng mga istatistika na halos 25 milyong mga
tao ang pinagtatrabaho bilang mga alipin at higit sa kalahati ng mga ito ay
inaabuso sa sekswal.2 71% ng 25 milyon ay mga kababaihan at babae.
Ngayon, 137 kababaihan ang mamamatay sa kamay ng kanilang kapareha, o
dating kasosyo sa isang lugar sa buong mundo.3 Ang mga pagdurusa na idinulot
kay Kristo sa mga istatistikang ito ay hindi mawari. Ito ay ilan lamang sa mga
istatistika na sumasalamin sa paghihirap ng tao sa buong mundo bawat araw.
Araw-araw, pinipilit si Kristo na tiisin ang karahasan at pagkamakasarili ng
kalalakihan at kababaihan. Maaaring itaas ng isang tao ang katanungang, "Bakit
hindi nililigtas ni Kristo ang Kanyang sarili at bumaba mula sa Krus na ito ng
pagtanggi sa sarili?" Araw-araw ay isang buhay na impiyerno para sa Kanya at sa
Kanyang mga mahal na anghel na ipinadala upang protektahan kami at dapat
ding saksihan ang mga kalupitang ito. Nais mo na bang maging anghel ka? Pagisipang mabuti kung gaano kalungkot ang dapat nilang tiisin sa pag-aalaga ng
mga nahulog na anak na lalaki at babae sa mundong ito. Iyon ba ay isang
gawaing nais mong gawin; pinilit na panoorin ang isang bata na inaabuso dahil
walang humihiling kay Hesus na tulungan sila o pinipigil nila ang kanilang isipan
mula sa ilaw na ipinadala sa kanila? Gaano ka walang magawa at malungkot na
pakiramdam ng anghel na nasasaksihan ang gayong eksena?
Isaalang-alang ang paghihirap ng magulang ng isang anak na nalulong sa droga
sa isang marahas na pakikipag-ugnay sa isang mapang-abusong asawa. Paano
mo ito mapipigilan? Pinipilit mo bang magbago ang iyong anak na babae?
Maaari mo bang i-snap ang iyong mga daliri at mawala ang lahat ng sakit? Paano
kung ang iyong anak na babae ay tumangging tulungan, maaari mo ba siyang
baguhin? Nang walang pahintulot niya, magagawa mo ang kaunti maliban sa
pagdaan dito kasama ang pagsasabi sa kanya na mahal mo siya at ginagawa ang
iyong makakaya upang aliwin siya habang naglalakad siya sa madilim na lambak.
Upang subukang pilitin siyang magbago ay lalo lamang siyang idadala sa
problema.

2

https://www.bustle.com/p/13-sex-trafficking-statistics-that-put-the-worldwide-problem-into-perspective9930150
3
BBC.com The Women killed in one day around the world. 28 November 2018

– 17 –

SINURI ANG KRUS AT NAKATAGPO ANG KRUS

Ang ating Ama at Tagapagligtas ay nasa katulad na sitwasyon. Bagaman
mayroon silang mga walang-pinagmumulang mapagkukunan, hindi nila
mapipilit ang mga kalooban ng kanilang mga anak at hindi nila kami mababago
maliban kung humingi kami ng kanilang tulong at makinig sa kanilang patnubay
at sundin ito.
Sa pag-iisip ng tao, ang Krus na ito ay tila imposibleng paniwalaan sapagkat ito
ay ibang-iba sa ating pag-iisip. Walang pagtatanggol sa sarili, pangangalaga sa
sarili o sariling interes. Ito ay isang kumpletong pagbibigay ng sarili sa serbisyo,
ginhawa at tulong ng iyong mga anak, na karamihan sa kanila ay walang nais na
gawin sa iyo.
Maraming mga tao na nagagalit sa Diyos sapagkat Siya ay mukhang walang
pakialam sa kanilang pagdurusa. Gayunpaman kapag ang mga tao ay
tumangging kilalanin Siya o sundin ang Kanyang mga utos, paano Niya
mapipigilan si Satanas mula sa pag-atake sa kanila kung bibigyan nila siya ng
pahintulot na sirain ang kanilang buhay sa kanilang pagtanggi na lumakad sa
mga pamamaraan ng Diyos?
Para sa atin na naniniwala sa Diyos at naghahangad na sundin ang Kanyang mga
paraan, nakikita mo ba na ang Krus ni Kristo ay hindi isang araw na kaganapan
ngunit isang karanasan na sumasaklaw sa buong kasaysayan ng tao? Totoo na si
Kristo ay namatay minsan sa laman, ngunit ang kaganapang ito ay ang susi
upang buksan para sa atin ang katotohanan na si Kristo ay tinusok araw-araw ng
mga saloobin, salita at kilos ng tao. Isaalang-alang ang mga sumusunod na talata
sa Bibliya:
Ako ay napako sa krus kasama si Kristo: gayon ma'y nabubuhay ako; gayon
ma'y hindi ako, ngunit si Kristo ay nabubuhay sa akin: at ang buhay na
nabubuhay ako ngayon sa laman ay nabubuhay ako sa
pananampalataya ng Anak ng Dios, na nagmamahal sa akin, at inialay
ang kanyang sarili para sa akin. Galacia 2:20
Bakit sinabi ni Paul na, "Ako ay ipinako sa krus kasama ni Kristo"? Bakit hindi niya
sinabi na "Ako ay ipinako sa krus tulad ni Kristo"? Kung ako ay ipinako sa krus
kasama si Kristo, kung gayon hindi ba ito nagpapahiwatig na si Kristo ay ipinako
rin sa krus sa pamamagitan ng pagiging makasalanan ng mga tao ngayon?
Pinagusig, ngunit hindi pinabayaan; masubsob, ngunit hindi nawasak;
Palaging dinadala sa katawan ang pagkamatay ng Panginoong Hesus,
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upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din sa aming katawan. 2 Mga Taga
Corinto 4: 9–10
Bakit pinag-uusapan ni Paul ang pagdadala tungkol sa pagkamatay ng
Panginoong Hesus sa ating mga katawan? Ito ay nakasulat sa kasalukuyang
panahon hindi ang dating panahunan. Hindi ba ito ipinapakita na sa mga paguusig at pagdurusa ng mga sumusunod kay Kristo, na si Kristo ay nagdurusa
kasama nila at hinipo ng kanilang kalungkutan at sakit?
Ano nga kaya ang tugon ng tao sa Krus na ito? Imposibleng mabuhay para sa
iyong sarili kung iniisip mo ang Kanyang pagdurusa araw-araw. Paano ka
mabubuhay upang masiyahan ang iyong sarili na nalalaman na si Kristo ay nasa
ganap at kumpletong paghihirap araw-araw?
Isang araw habang ako ay nagmumuni-muni sa paksang ito at lubos na
naramdaman ng Kanyang pagdurusa, tinanong ko Siya sa panalangin, "Paano
ako magiging isang pagpapala sa iyo at matulungan ka sa mga bagay na ito?"
Ang sagot ay "Maaari ba kayong manuod ng isang oras sa akin?" Minamahal na
mambabasa, inaanyayahan ko kayo na pagnilayan ang mga pagdurusa ng ating
Tagapagligtas. Ang mga bagay ba sa buhay na ito na iyong hinahangad na
masiyahan, na alam mong pinipigilan ka mula sa paglalakad nang mas malapit
sa iyong Tagapagligtas ay nagkakahalaga ng pagdurusa na nararamdaman ng
ating Tagapagligtas? Para sa bawat segundo ang mundong ito ay nagpapatuloy
sa kasalukuyang estado nito, si Kristo ay nagtitiis ng hindi mabibigat na
paghihirap. Ang bawat hinga mo sa iyong hininga ay walang hanggan halaga
dahil sa mga paghihirap na gugol sa Anak ng Diyos. Ang Kanyang palaging
maawain na puso ay hindi pipilitin ang mga tao na magbago, ngunit
naghihintay Siya na may pananabik na hangarin na lumapit tayo sa Kanya upang
makahanap tayo ng kapahingahan.
Hindi tayo ginagawang responsable ng Diyos para sa lahat ng pagdurusa ng
mundo at hindi natin mababago ang buong mundo para sa Kanya nang tayo
lang. Ngunit habang pinagninilayan natin ang bawat araw sa pagtanggi sa sarili
ni Kristo at kung gaano ang pagmamahal at pagpapasensya na ipinakita Niya sa
atin sa pamamagitan ng Kanyang sakit at pagtanggi sa sarili, mababago tayo
upang maging mapagpasensya sa iba at makatiis sa kanilang mga pagkakamali
at kahinaan nang hindi kailangan ng reklamo o inis.
Ang walang tigil na mga edad ng kawalang hanggan ay hindi masasabi ang
buong haba at lawak ng mga pagdurusa ng Krus nitong nakaraang anim na
libong taon. Ang kawalang-pagpipiliang ipinakita nito ay naglalantad ng ganap
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sa ating makasariling mga likas na katangian. Ang pag-iisip ng Krus sa ganitong
paraan ay magiging sanhi sa iyo upang maging mapagpakumbabang
lumambot o tumigas upang labanan ito at labanan laban sa isang malalim na
paghahayag ng pagmamahal ng Diyos.
Hahayaan mo ba ang iyong sarili na maakit sa pag-ibig ng Diyos sa pagpapakita
ng Krus na ito at isaalang-alang na si Kristo ay pinatay sa Kanyang Espiritu mula
pa nang itatag ang mundo hanggang ngayon? Kung hindi dahil sa paghahayag
ng pisikal na Krus, hindi natin malalaman ang ating totoong likas na damdamin
kay Kristo. Sa pagkamatay ni Kristo 2000 taon na ang nakararaan, ang binhi ng
poot sa kay Adan ay buong ipinakita at nakita ng sangkatauhan ang buong
resulta ng kung ano ang inilalagay sa puso ni Adan na hindi naunlad at hindi
naintindihan.
Ngayong may kamalayan tayo sa Krus na ito paano tayo tutugon dito?
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KABANATA 4

Hindi Mo Ba
Mapanood Kasama
Ako Ng Isang Oras
Ang kwento ng Krus ni Kristo ay nakaharap para sa sinumang mananatili pa rin
ng isang pakiramdam ng pakiramdam sa kanilang sangkatauhan. Para sa mga
mahihirap na kaluluwa na gumawa ng karera ng pagpatay sa mga hayop o tao,
ang naturang pagkasensitibo ay napapintas sa mga mapanganib na antas.
Nang mapanood ng mga alagad ang kanilang Mesiyas na nakatayo sa harap ng
mga tao at nagsasalita nang may kapangyarihan at paniniwala sa kaharian ng
Diyos, ipinagmamalaki nila na maiugnay sila sa kanya. Ito ay ibang istorya habang
dinadala niya ang Kanyang krus sa daanan patungong Kalbaryo. Ang kahihiyan
at kamatayan ng Krus ay isang bagay kung saan ang kalikasan ng tao ay hindi
nais maiugnay. Ito ay ipinakita sa buhay ni Pedro tulad ng sumusunod:
Mula sa panahong iyon ay sinimulang ipakita ni Hesus sa Kanyang mga
alagad na Siya ay dapat na magtungo sa Herusalem, at pagdurusa ng
maraming bagay mula sa mga matanda at punong saserdote at eskriba,
at papatayin, at muling bumangon sa ikatlong araw. Pagkatapos ay
kinuha Siya ni Pedro sa tabi at sinimulang saway sa Kanya, sinasabing,
"Malayo sa iyo, Panginoon; hindi ito mangyayari sa Iyo! Mateo 16: 21–22
Ayaw ni Pedro na pag-usapan ni Hesus ang tungkol sa Krus, pabayaan na
talagang dumaan sa proseso. Habang si Hesus ay hinagupit at binugbog, si
Pedro ay nakorner bilang isa sa Kanyang mga tagasunod, ngunit tinanggihan
niya ito.
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At paglabas niya sa pintuang-daan, ay nakita siya ng isa pang batang
babae, at sinabi sa mga naroon, Ang taong ito ay kasama rin ni Hesus na
Nazaret. Ngunit muli ay itinanggi niya sa panunumpa, "Hindi ko kilala ang
Tao!" Mateo 26: 71–72
Upang tanggapin ang katotohanan ng matinding paghihirap at pagdurusa ni
Kristo ay nagsasangkot ng kumpletong pagsuko ng sarili upang lumakad kasama
Niya at makisama sa Kanyang mga pagdurusa sa pag-aalala sa iba. Naunawaan
ni apostol Pablo ang katotohanang ito nang sabihin niya:
Gayon ma'y binibilang ko rin ang lahat ng mga bagay na kawalan para sa
kahusayan ng kaalaman ni Kristo Hesus na aking Panginoon, na
pinaghirapan ko ang pagkawala ng lahat ng mga bagay, at bilangin kong
basura, upang makuha ko si Kristo at masumpungan sa Kanya, Wala
akong sariling katuwiran, na nagmula sa kautusan, ngunit ang sa
pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwiran na mula sa
Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya; upang makilala ko Siya at
ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli, at ang
pakikisama sa Kanyang mga pagdurusa, na naging ayon sa Kanyang
kamatayan ... Mga Taga Filipos 3: 8-10
Upang magkaroon ng isang buhay na malaya mula sa pagdurusa na ito,
kailangan mong magpanggap na wala ito at kung hindi mo mapagpanggap
wala ito sa gayon kailangan mong subukan at itulog ito. Kung nais mong
magkaroon ng isang "masayang buhay" na may maraming kaguluhan,
kasiyahan, at mga partido pagkatapos ay dapat mong kalimutan ang tungkol sa
Krus. Kung nais mong pagmamay-ari ng maraming pag-aari at maging
mayaman, kailangan mong magtrabaho sa paraang makalimutan ang Krus dahil
inilalagay ng Krus ang lahat ng mga bagay na ito sa isang pananaw ng kawalan
at kawalang-halaga.
Sinubukan ni Hesus na ihanda ang Kanyang mga kawawang disipulo para sa
kanilang traumatiko na karanasan sa pamamagitan ng talinghaga tungkol sa
sampung mga birhen.
“Kung magkagayon ang kaharian ng langit ay mahahalintulad sa
sampung mga dalaga na kumuha ng kanilang mga ilawan at lumabas
upang salubungin ang ikakasal. Ngayon ang lima sa kanila ay pantas, at
ang lima ay hangal. Yaong mga hangal ay kumuha ng kanilang mga
ilawan at hindi nagdadala ng langis, ngunit ang pantas ay kumuha ng
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langis sa kanilang mga sisidlan kasama ng kanilang mga ilawan. Ngunit
habang naantala ang ikakasal, lahat sila ay natutulog at natulog. ” Mateo
25: 1–5
Makalipas ang ilang sandali pagkatapos nito, ipinagdiwang ni Hesus at ng
Kanyang mga disipulo ang Paskuwa sa gabi ng Huwebes at pagkatapos ay
nagtungo sa hardin ng Getsemani upang manalangin. Ang kapaligiran sa paligid
ni Kristo ay napakabigat. Nakita ng mga alagad na Siya ay labis na nabibigatan.
Dinala Niya sina Pedro, Santiago at Juan sa isang mas liblib na lugar upang
manalangin.
At isinama Niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo, at nagsimula
siyang malungkot at matindi ang pagkabalisa. At sinabi Niya sa kanila, Ang
aking kaluluwa ay totoong nalulungkot, hanggang sa kamatayan.
Manatili ka rito at manuod ng kasama Ko. ” Siya ay lumayo nang kaunti pa
at dumapa sa mukha Niya, at nanalangin, na sinasabi, “Aking Ama, kung
maaari, pahintulutan ang saro na ito sa Akin; kahit kailan, hindi sa
kalooban ko, ngunit sa kalooban Mo. ” Mateo 26: 37–39
Bagaman nakikita ng mga alagad na si Hesus ay labis na namimighati, nahulog
pa rin sila sa pagkatulog at natulog! Makalipas ang ilang sandali ng pagdarasal
sa matinding paghihirap ay lumapit si Hesus sa Kanyang mga natutulog na
disipulo upang pukawin sila:
At siya'y lumapit sa mga alagad, at nasumpungan silang natutulog, at
sinabi kay Pedro, “Ano, hindi ba kayo makapagpuyat kasama ko ng isang
oras? Magbantay kayo at manalangin, upang hindi kayo makapasok sa
tukso: ang espiritu talaga ay nais, ngunit ang laman ay mahina. ” Mateo 26:
40–41 (KJV)
Ang nagtitiwala sa sarili na si Pedro ay naipahiwatig nang maaga na handa
siyang mamatay para kay Hesus, ngunit nang si Hesus ay namamatay sa ilalim
ng bigat ng matinding pagkabalisa, nakatulog si Pedro. Bakit niya ito gagawin?
Upang mapanatili ng kalikasan ng tao ang mga makasariling hangarin nito dapat
itong matulog sa mga pagdurusa ni Kristo. Kung gisingin natin ang mga
pagdurusa ni Kristo at nararamdaman natin para sa Kanya pagkatapos ay
magbabantay tayo kasama Niya at ibibigay natin ang ating mga hangarin at mga
pagnanasa para sa mga bagay sa mundong ito.
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Araw-araw ay inaanyayahan tayo na isaalang-alang ang sakripisyo ni Jesus
upang ilabas tayo mula sa ating makasariling mga kalikasan. Sa mga serbisyo sa
Lumang Tipan ay mayroong isang umaga at isang sakripisyo sa gabi. Ang
sakripisyo sa umaga ay naganap bandang 9 ng umaga at ang sakripisyo sa gabi
bandang 3 ng hapon. Ang mga oras na ito ay nagbibigay sa atin ng
pagkakataong mag-isip tungkol sa mga pagdurusa ni Kristo at manalangin para
sa biyaya at lakas ng loob na huminto sa pagdudulot sa Kanya ng sakit sa
pamamagitan ng pagsasalita at paggawa ng mga bagay na tumusok sa Kanya.
Magsasalita pa kami ng higit pa tungkol sa mga sakripisyo sa ilang sandali, ngunit
unang makikita natin na ang mga tagasunod ni Kristo ay patuloy na nagtagpo
upang manalangin sa ilang mga oras ng araw habang sinisimulan na
mapagtanto ang kahulugan ni Daniel na ang pag-alay at pag-aalay ay tumigil na.
Ngayon si Pedro at si Juan ay umakyat na magkasama sa templo sa oras
ng pagdarasal, ikasiyam na oras. Gawa 3: 1
Ang oras ng pagdarasal ay ang oras sa paligid ng sakripisyo sa gabi, ngunit ang
mga apostol ay nagpunta lamang upang manalangin at pagnilayan ang mga
pagdurusa ni Kristo at manalangin para sa biyaya na mabuhay lamang para sa
Kanya.
Kung ikaw ay isang tagasunod ni Hesukristo, inaanyayahan kita na tumigil nang
dalawang beses sa isang araw at maglaan ng ilang oras upang isipin ang
matinding pagdurusa na pinagdadaanan ng ating Ama at Tagapagligtas sa
pagdurusa ng lahat ng kanilang mga Anak sa buong mundo. Tinanong tayo ni
Jesus ngayon "maaari ba kayong manuod kasama ako ng isang oras?"
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KABANATA 5

SAKRIPISYO
AT PAGHAHANDOG
HINDI MO NAIS
Isa sa mga pangunahing kadahilanan na napalampas ang totoong pagkakasakit
ng puso ng Krus ay dahil sa institusyon ng sistemang pagsakripisyo sa Lumang
Tipan.
Salitain mo sa buong kapisanan ng Israel, na sabihin: 'Sa ikasangpung
araw ng buwan na ito, ang bawa't lalake ay kukuha ng isang kordero, ayon
sa bahay ng kanyang ama, isang kordero para sa isang sambahayan. At
kung ang sambahayan ay masyadong maliit para sa kordero, siya at ang
kanyang kapitbahay na katabi ng kanyang bahay ay kukuha ng ayon sa
bilang ng mga tao; ayon sa pangangailangan ng bawat tao ay iyong
ibibilang ang tupa. Ang iyong tupa ay magiging walang kapintasan, isang
lalake ng unang taon. Maaari mong kunin ito mula sa mga tupa o sa mga
kambing. Ngayon ay itatago mo ito hanggang sa ikalabing apat na araw
ng parehong buwan. At papatayin ng buong kapulungan ng kapisanan ng
Israel, sa paglubog ng araw. At kukuha sila ng kaunting dugo at ilalagay sa
dalawang poste ng pintuan at sa itaas ng pintuan ng mga bahay kung
saan nila kinakain ito. ’Exodo 12: 3–7
Isang dambana ng lupa ang iyong gagawin para sa Akin, at doon mo
isasakripisyo ang iyong mga handog na susunugin at ang iyong mga
handog tungkol sa kapayapaan, ang iyong mga tupa at iyong mga baka.
Sa lahat ng dako na aking itatala ang Aking pangalan ay pupunta ako sa
iyo, at pagpapalain kita. " Exodo 20:24
Ang impresyon na ibinibigay ng mga teksto na ito ay nais ng Diyos na pumatay
ang mga tao ng mga hayop bilang sakripisyo sa Kanya at kapag ginawa nila ito
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ay pagpapalain Nila sila. Kapag iniharap ni Juan Bautista ang Mesias sa mundo
iniharap Niya siya bilang Kordero ng Diyos.
Kinabukasan nakita ni Juan si Hesus na papalapit sa kanya, at sinabi,
“Narito! Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan!“
Juan 1:29
Kung si Hesus ang Kordero ng Diyos na isinakripisyo, kung gayon ang lohikal na
hinuha na maraming tao na kumukuha ay nais ng Diyos na papatayin ang
Kanyang Anak upang mabayaran ang ating mga kasalanan. Sa loob ng tularan
na ito, ang sangkatauhan ay hindi pagpatay sa Anak ng Diyos ngunit ginagawa
ang nais ng Diyos.
Gayon ma'y kinalugdan ng Panginoon na sugatan Siya; Inilagay Niya Siya
sa kalungkutan. Kapag ginawa mong handog para sa kasalanan ang
Kanyang kaluluwa, makikita niya ang Kanyang binhi, pahahabain Niya
ang Kanyang mga araw, at ang kalugod-lugod ng Panginoon ay uunlad
sa Kanyang kamay. Isaias 53:10
Kung nalulugod ang Panginoon na mabugbog ang Kanyang Anak sa Krus bilang
hain, kung gayon ang impresyon na natatanggap ng marami ay kinakailangan
ng Diyos ang haing ito upang masiyahan ang Kanyang galit laban sa ating
kasalanan. Ang pangangatuwiran ay ang katarungan ng Diyos na kailangan
upang masiyahan. Upang maipakita kung gaano kasama ang ating mga
kasalanan, kinailangan ni Hesus na pumalit sa atin sa kamatayan upang
masiyahan ang hustisya ng Ama. Ang isang tanyag na awit na Kristiyano ay
naglalarawan ng ideyang ito tulad ng sumusunod:
Kay Kristo lamang, na kumuha ng laman
Kapunuan ng Diyos sa walang magawa
Ang regalong ito ng pag-ibig at katuwiran
Pinagmura Siya ng mga tao kanyang iniligtas
Hanggang sa krus na iyon habang namatay si Hesus
Ang poot ng Diyos ay nasiyahan
Para sa bawat kasalanan sa Kanya ay inilagay
Dito sa kamatayan ni Kristo nabubuhay ako, nabubuhay ako4

4

In Christ Alone. By Natalie Grant 2008.
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Ang ideyang ito ng Krus ay pinilipit ang mga bagay sa paligid. Inilalahad nito ang
Diyos bilang isang taong humihingi ng kamatayan at itinatago sa atin ang
katotohanan tungkol sa ating kalikasan tulad ng tinalakay natin sa ikalawang
kabanata. Kung hinihiling ng Diyos ang pagkamatay ng Kanyang Anak dahil sa
ating mga kasalanan, kung gayon ang ating likas na pagkamuhi sa Kanya ay
natatakpan. Una, maaari nating pangatwiran na ang mga Hudyo at Romano
lamang ang pumatay sa Kanya. Pangalawa, masasabing ginagawa lamang nila
ang nais ng Diyos na makumpleto ang sakripisyo. Ang linya ng pag-iisip na ito
ang gumagawa ng mga ideya tulad ng sumusunod.
Ayon sa mga dalubhasa na nagpapanumbalik, nagsalin at nag-otensyal
ng manuskrito, ang tinaguriang nawalang ebanghelyo ni Hudas ay
nagsasabing tinanong ni H esus ang kanyang matalik na kaibigan na si
Judas Iscariot na ibigay siya sa mga Romano sapagkat nais niyang
makatakas sa bilangguan ng kanyang makalupang katawan Ang 26 na
pahina - 13 mga sheet ng papiro na may nakasulat sa parehong harap at
likuran - ay naglalarawan kay Hudas bilang isang bayani na Kristiyano,
hindi isang kontrabida.
Ang pagkakaroon ng dokumento ay isiniwalat kahapon sa Washington sa
isang pagpupulong ng balita na ginanap ng National Geographic Society,
na bahagi ng pandaigdigan na pagsisikap na ma iligtas ang tanging
kilalang nakaligtas na kopya. Ito ay grabing napinsala sa isang kakaibang
paglalakbay mula sa isang limestone box sa isang libingan ng Egypt
patungo sa isang safety deposit box sa Hicksville, New York.
"Ang ebanghelyo ni Hudas ay binago ang gawa ng pagtataksil ni Hudas sa
isang pagkilos ng pagsunod," sabi ni Craig Evans, propesor ng pag-aaral ng
Bagong Tipan sa Acadia Divinity College sa Wolfville, N.S., na tumulong sa
pagbibigay kahulugan sa dokumento.5
Para sa atin na naniniwala na ang Bibliya ay Salita ng Diyos, ang gayong ideya ay
malayo sa katotohanan. Gayunpaman ang mga katanungan ay mananatili.
Kinakailangan ba ng Diyos ang mga haing ito? Hinihingi ba ito ng Kanyang
hustisya?

5

Anne McIlroy, Was Judas a True Christian Hero? The Globe and Mail April 7, 2006

– 27 –

SINURI ANG KRUS AT NAKATAGPO ANG KRUS

Sakripisyo at handog Hindi mo ginusto; Aking mga tainga binuksan mo.
Handog na sunog at handog ng kasalanan na hindi mo hinilingan. Awit
40: 6
Malinaw na sinasabi ng Bibliya na ang Diyos ay hindi nais ng mga sakripisyo.
Malinaw din nitong nakasaad na hindi Niya hinihingi ang mga handog na
sinusunog at mga handog para sa kasalanan. Dagdag dito ay nabasa natin:
Sapagka't hindi ko sinalita sa inyong mga magulang, o iniutos sa kanila sa
araw na aking inilabas sila mula sa lupain ng Egipto, tungkol sa mga
handog na susunugin o mga hain. Ngunit ito ang iniutos ko sa kanila, na
sinasabi, ‘Sumunod sa Aking tinig, at ako ay magiging iyong Diyos, at ikaw
ay magiging aking bayan. At lumakad ka sa lahat ng mga paraan na
iniutos ko sa iyo, upang ikaw ay mabuti. ’” Jeremias 7: 22–23
Paano masasabi ng Diyos na hindi Niya iniutos ang mga anak ng Israel tungkol
sa pag-alay ng mga handog na susunugin at mga hain na maliwanag na inatasan
Niya sila na mag-alay ng Paskuwa at itaguyod ang sistemang pagsasakripisyo?
Ang Bibliya ba ay sumasalungat dito?
“Bukas sa oras na ito ay magpapadala ako sa iyo ng isang lalake mula sa
lupain ng Benjamin, at papahiran mo siya ng isang pinuno sa aking
bayang Israel, upang mailigtas niya ang aking bayan mula sa kamay ng
mga Filisteo; sapagka't tiningnan ko ang aking bayan, sapagka't ang
kanilang daing ay dumating sa Akin. Kaya't nang makita ni Samuel si Saul,
sinabi ng Panginoon sa kaniya, Narito siya, ang lalake na pinagsalitaan ko
sa iyo. Ang isang ito ay maghahari sa Aking bayan. " 1 Samuel 9: 16–17
Sa kuwentong ito, inuutusan ng Diyos ang Kanyang propetang si Samuel na
pahiran ang isang tao upang maging hari sa mga tao sa Israel. Sa agarang
konteksto lilitaw na ang Diyos ang siyang namumuno sa mga bagay na ito. Ang
mas malawak na konteksto ay nais ng Israel ng isang hari at binigyan sila ng Diyos
ng kanilang kahilingan.
Datapuwa't ang bagay na ito ay hindi kinalugdan ni Samuel nang sabihin
nila, Bigyan mo kami ng isang hari upang hatulan kami. Kaya't si Samuel
ay nanalangin sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Samuel,
"Pakinggan mo ang tinig ng bayan sa lahat ng kanilang sasabihin sa iyo;
sapagka't hindi ka nila tinanggihan, ngunit tinanggihan nila ako, upang
hindi ako maghari sa kanila. Ayon sa lahat na gawa na kanilang nagawa
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mula nang araw na sila'y aking ilabas mula sa Egipto, hanggang sa araw
na ito, na kanilang pinabayaan ako at naglingkod sa ibang mga dios, ay
gayon din naman ang ginagawa nila sa iyo. 1 Samuel 8: 6–8
Kinumpirma ng Bibliya na ang Diyos ay hindi nais bigyan ang Israel ng isang hari
ngunit pinayagan silang magkaroon ng isa.
“O Israel, ikaw ay nawasak, ngunit ang iyong tulong ay mula sa Akin.
Magiging Hari mo ako; Nasaan ang iba, upang mailigtas ka niya sa lahat
ng iyong mga bayan? At ang iyong mga hukom na kanino mo sinabi,
'Bigyan mo ako ng isang hari at mga prinsipe'? Binigyan kita ng isang hari
sa aking galit, at inalis ko siya sa aking poot. Oseas 13: 9–11
Ano ang ibig sabihin na binigyan ng Diyos ng hari ang Israel sa Kanyang galit?
Ang galit ng Diyos ay upang hayaan ang tao na magkaroon ng mga maling
bagay na nais ng tao.6 Ipinapakita ng Bibliya sa maraming mga lugar na iniuutos
ng Diyos ang mga bagay sa tao na nais ng tao. Isaalang-alang ang isa pang
halimbawa.
At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, Magpadala ka ng mga
lalake upang tiktikin ang lupain ng Canaan, na ibinibigay ko sa mga anak
ni Israel; mula sa bawat tribo ng kanilang mga magulang ay magpapadala
ka ng isang lalake, bawat isa sa kanila ay pinuno. Mga Bilang 13: 1-2
Ang pagbabasa ng teksto na ito sa agarang konteksto ay lumilitaw na nais ng
Diyos ang Israel na maniktik sa lupain ng Canaan. Ngunit kapag nabasa namin sa
isang mas malawak na konteksto may nakikita kaming kakaiba.
"At ang bawat isa sa inyo ay lumapit sa akin at nagsabi, 'Magpadala tayo
ng mga tao sa unahan natin, at hahanapin nila ang lupain para sa atin, at
ibalita sa atin ang daan na ating sasampa, at ng mga lunsod na ating
paroroonan. '”Deuteronomio 1:22
Ang Israel ang nais na subaybayan ang lupain, kaya't inutusan sila ng Diyos na
gawin ang nais nila. Bakit ginagawa ito ng Diyos?

6

Para sa isang pinalawak na pag-aaral tungkol dito tingnan ang kabanata 13 ng librong Mga Gawa ng ating
banayad na Diyos na matatagpuan sa fatheroflove.info
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Bukod dito ang batas ay ipinasok, upang ang pagkakasala ay maaaring
lumago. Ngunit kung saan lumawak ang kasalanan, ang biyaya ay higit na
lumago. Roma 5:20 (KJV)
Kapag ang isang tao ay mayroong kasalanan sa kanilang puso ang unang gawain
ng Diyos ay upang ipakita sa tao ang kanilang kasalanan. Ang puso ng tao ay
may kakayahang linlangin ang sarili. Bulag ito sa sarili nitong pagkamakasalanan.
Kapag wala tayo sa mga hinahangad ng Diyos, utusan Niya ang mga bagay na
nais natin upang lumaki sila at maaari nating makita kung bakit sila makasalanan.
Ngunit hindi Niya ginagawa ang mga bagay na ito nang walang pagkakataon na
malaman ng tao na ang mga bagay na ito ay mali.
Ang mga utos ay binibigyang kahulugan ng mga tao na nangangahulugang
hinahangad sila ng Diyos dahil ang mga tao ay nabulag sa kanilang sariling
pagiging makasalanan. Pinili din nilang maniwala dito sapagkat pagkatapos ay
ginagawang katulad nila ang Diyos at binibigyang katwiran ang kanilang
pagiging makasalanan.
Natuklasan namin sa kabanata dalawa na ang mga buto ng kamatayan ay nasa
puso ni Adan. Siningil niya ang Anak ng Diyos ng responsibilidad para sa mga
aksyon na pinaniniwalaan niyang nagkamit ng isang parusang kamatayan at
kinatakutan na ipapatay sa kanya ng Diyos. Upang makatakas sa kamatayan ay
binago niya ang sisihin sa kanyang asawa. Handa siyang mamatay siya kapalit
nito. Naisip ni Adan na ang hustisya ng Diyos ay humihingi ng kamatayan.
Nangangatwiran din siya na maaaring mabago ang sisihin at may isa pa na
makakabayad ng utang na pinaniniwalaan niyang hinihiling ng Diyos. Upang
makita ni Adan ang nasa kanyang puso, iniutos ng Diyos ang sistemang
pagsakripisyo. Ang sistemang sakripisyo ay isang salamin ng kung ano ang iniisip
ng tao, hindi kung ano ang iniisip ng Diyos. Ang sistemang pang-sakripisyo ay
isang salamin sa isip ng tao. Sa kontekstong ito maaari mong pagsabayin ang
mga teksto ng Bibliya tungkol sa mga sakripisyo.
Kaya't sinabi ni Samuel: “May kagalakan ba ang Panginoon sa mga
handog na susunugin at mga hain, tulad ng pagsunod sa tinig ng
Panginoon? Narito, ang pagsunod ay mas mabuti kaysa sa hain, at ang
pakikinig kaysa sa taba ng mga tupang lalake. 1 Samuel 15:22
Gusto lang ng Diyos na magtiwala tayo at sundin Siya sa pamamagitan ng
pagtitiwala sa Kanyang biyaya. Hindi Niya ginusto na mag-alay ng mga tao ng
mga sakripisyo, ngunit kailangan Niyang utusan ang nasa puso ng tao na ipakita
sa kanya ang kanyang pagiging makasalanan. Ngunit bakit ibinigay ng Diyos ang
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lahat ng detalyadong tagubiling ito kay Moises tungkol sa sistemang
pagsasakripisyo?
"At kayo ay magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa.
'Ito ang mga salitang sasabihin mo sa mga anak ni Israel." Sa gayo'y
dumating si Moises, at tinawag ang mga matanda ng bayan, at inilagay sa
harap nila ang lahat ng mga salitang ito na iniutos sa kaniya ng
Panginoon. Nang magkagayo'y ang buong bayan ay sumagot na
magkakasama, at sinabi, Lahat ng sinalita ng Panginoon ay aming
gagawin. Sa gayo'y ibinalik ni Moises ang mga salita ng bayan sa
Panginoon. Exodo 19: 6–8
Nang dumating ang Panginoon sa Israel nais Niya silang lahat na maging pari at
magtiwala sa Kanyang biyaya na ibigay sa kanila ang lahat ng mga pangako ng
tipan. Ngunit sinabi ng Israel sa Diyos na ang lahat ng pangako Niyang ibibigay
sa kanila ay ipinangako nila sa Kanya na gagawin nila sa halip. Sa pagsasabi sa
Diyos na gagawin nila ang ipinangako sa kanila ng Diyos, talagang
naghihimagsik sila laban sa Diyos
Sapagka't hindi ko sinalita sa inyong mga magulang, o iniutos sa kanila sa
araw na aking inilabas sila mula sa lupain ng Egipto, tungkol sa mga
handog na susunugin o mga hain. Ngunit ito ang iniutos ko sa kanila, na
sinasabi, ‘Sumunod sa Aking tinig, at ako ay magiging iyong Diyos, at ikaw
ay magiging aking bayan. At lumakad sa lahat ng mga paraan na iniutos
ko sa iyo, upang maging mabuti sa iyo. ’Gayunpaman hindi nila sinunod o
ikiling ang kanilang tainga, ngunit sinunod ang mga payo at dikta ng
kanilang masasamang puso, at umatras at hindi sumulong. Mula nang
araw na ang iyong mga magulang ay lumabas mula sa lupain ng Ehipto
hanggang sa araw na ito, ipinadala ko sa iyo ang lahat ng Aking mga
lingkod na mga propeta, araw-araw na bumangong maaga at
pinapadala sila. Gayon ma'y hindi sila sumunod sa Akin o ikiling ang
kanilang tainga, kundi pinatigas ang kanilang leeg. Masama ang ginawa
nila kaysa sa kanilang mga ama. ” Jeremias 7: 22–26
Sinasabi sa atin ng Salita ng Diyos na mula sa araw mismo na sila ay lumabas sa
Ehipto ay naghimagsik sila laban sa kung ano ang nais ng Diyos para sa kanila.
Sa gabing kumain sila ng kordero ng Paskua, ipinahayag nila ang kanilang
pagtanggi kay Kristo sapagkat tinatanggihan nila Siya. Ang mga pangyayaring
naganap humigit-kumulang na 1500 taon na ang lumipas sa pagtanggi kay
Kristo ay paulit-ulit lamang sa ginawa ng Israel sa gabing iyon ng Paskuwa.
– 31 –

SINURI ANG KRUS AT NAKATAGPO ANG KRUS

Lumakad sila sa mga payo ng kanilang sariling masasamang puso. Ipinakita sa
kanila ng Diyos kung ano ang kanilang ginagawa sa mga tagubilin na ibinigay
patungkol sa kordero ng Paskua. Ito ay isang paghahayag ng kanilang pagiging
makasalanan. Sa katunayan, ang pagpatay sa kordero ng Paskuwa ay isang
paghahayag ng kanilang pagtanggi sa kaibig-ibig na alok ng Diyos mula sa
unang pagkakataon na lumapit sa kanila si Moises sa Ehipto.
"Kaya't sabihin mo sa mga anak ni Israel: 'Ako ang PANGINOON; At ilalabas
kita mula sa ilalim ng pasanin ng mga Egipcio, ililigtas kita mula sa
kanilang pagkaalipin, at tutubusin kita ng isang nakaunat na bisig at ng
mga mabibigat na paghuhukom. Dadalhin kita bilang Aking bayan, at ako
ay magiging iyong Diyos. At iyong malalaman na ako ang Panginoon
mong Dios na naglalabas sa iyo sa ilalim ng pasanin ng mga Egipcio. At
dadalhin kita sa lupain na aking sinumpaang ibibigay kay Abraham, Isaac,
at Jacob; at ibibigay ko sa iyo bilang isang mana: ako ang PANGINOON. ’”
Kaya't sinabi ni Moises sa mga anak ni Israel; ngunit hindi nila pinakinggan
si Moises, dahil sa hirap ng espiritu at malupit na pagkaalipin. Exodo 6: 6–9
Sinisisi ng mga Israelita ang Diyos sa kanilang pang-aapi sa Egypt kaysa magsisi
sa kanilang pagsamba sa diyus-diyusan at pagtalikod. Bakit tatanggihan nila ang
isang mapagmahal at maawain na alok ng Lupang Pangako maliban kung sa
kanilang mga puso ay nanatili ang galit at sisihin sa Diyos para sa kanilang
sitwasyon? Ito ang mga binhi ng kordero ng Paskua. Papatayin sana nila ang
Anak ng Diyos kung Siya ay personal na lumapit sa kanila tulad ng nangyari
pagkalipas ng 1500 taon.
Sa kabila ng lahat ng ito, maituro sa kanila ng Diyos na protektahan niya sila sa
kanilang paniniwala sa dugo ng pinatay na kordero na iwiwisik sa poste ng
pintuan. Itinuro sa kanila ng Panginoon ang tungkol sa Kanyang awa sa
pamamagitan ng kanilang maling mga ideya ng pagtubos. Sinimulan Niya silang
turuan tungkol sa Kanyang awa at biyaya.
Sa loob ng ilang linggo ng pagbibigay ng batas sa Sinai ay nilabag nila ang
kanilang pangako na susundin sa pamamagitan ng pagsayaw sa paligid ng
ginintuang guya. Sa galit, binasag ni Moises ang dalawang talahanayan na
ginupit ng Diyos at kung saan isinulat Niya ang batas ng Sampung Utos.
At sinabi ng PANGINOON kay Moises, Gupitin mo ang dalawang tapyas na
bato tulad ng mga una, at isusulat ko sa mga papan na ito ang mga salita
na nasa mga unang tapyas na iyong binali. Exodo 34: 1
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Ang pangalawang hanay ng mga utos ay ginawa ng mga kamay ng isang tao at
isinulat ito ng Diyos. Kinakatawan nito ang kombinasyon ng gawain ng Diyos at
gawa ng tao. Tinanggihan ng mga tao ang maawain na alok ng Diyos na bigyan
silang lahat ng malaya. Nais nilang gawin ito upang maipakita ang kanilang
kabanalan at kabutihan. Samakatuwid iniutos sa kanila ng Diyos ang mga bagay
na nasa kanilang puso upang maging sanhi ng paglaganap ng kasalanan. Ang
kanilang mga puso ay puno ng sakripisyo at handog. Hindi ba ito ang ginawa
nila sa paligid ng ginintuang guya? Kaya't binigyan sila ng Diyos ng mga utos
upang maipakita sa kanila ang lawak ng kanilang laman na kaisipan.
"Samakatuwid ay ibinigay ko rin sila sa mga palatuntunang hindi mabuti,
at mga hatol na kung saan hindi sila mabubuhay" Ezekiel 20:25
Paano magiging ang Diyos ay nagbibigay ng mga bagay sa Kanyang mga tao
kung saan hindi sila mabubuhay? Ibinibigay niya sa kanila ang mga bagay na nais
nila. Gaano kalayo ang paglalakbay ng isip ng tao upang subukan at mapayapa
ang Diyos sa mga sakripisyo?
Nang magkagayo'y ang hari at ang buong bayan ay naghandog ng mga
hain sa harap ng Panginoon. Naghahain si Haring Solomon ng isang hain
na dalawampu't dalawang libong toro at isang daan at dalawampung
libong tupa. Sa gayo'y itinalaga ng hari at ng buong bayan ang bahay ng
Dios. 2 Cronica 7: 4–5

Ang ikalawang hanay ng
ang mga utos ay ginawa ng
mga kamay ng isang tao at
ang Diyos ang nagsulat sa
kanila. Kinakatawan nito ang
kombinasyon
ng
Diyos
trabaho at gawain ng tao.
Saan hinihiling ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ito? Sinasabi ng Bibliya na
ang Diyos ay hindi nagnanais ng sakripisyo at pag-alay. Sa simula ay inutusan
Niya si Adan minsan sa isang taon na higit na mag-alok ng kordero upang ipakita
sa kanya kung ano ang nasa kanyang puso.
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Nang panahon na ng pag-aani, iniharap ni Kain ang ilan sa kaniyang mga
tanim na handog sa Panginoon. Nagdala rin si Abel ng isang regalo - ang
pinakamagaling sa mga panganay na kordero mula sa kanyang kawan.
Tinanggap ng PANGINOON si Abel at ang kanyang regalo. Genesis 4: 3-4
(NLT)
Sinasabi ng pagsasalin sa itaas na kapag oras na para sa pag-aani na sila ay
darating at mag-alay ng kanilang mga sakripisyo.
At nangyari sa katapusan ng mga araw na si Kain ay nagdala ng isang
regalo sa Panginoon mula sa bunga ng lupa. Genesis 4: 3 (YLT)
Ang literal na pagbasa ay "sa pagtatapos ng mga araw" o "pagtatapos ng taon"
at ito ay kung kailan nangyari ang pag-aani. Pansinin ang komentaryo ni John
Wesley sa talatang ito:
Sa proseso ng oras — Sa pagtatapos ng mga araw, alinman sa katapusan
ng taon na kanilang ipinagdiriwang ang kanilang kapistahan sa
pagtitipon, o sa pagtatapos ng mga araw ng linggo, ang ikapitong araw;
sa ilang takdang oras na dinala nina Kain at Abe Si Adan, bilang pari ng
pamilya, bawat isa sa kanila ay handog sa Panginoon; kung saan mayroon
tayong dahilan upang isiping mayroong isang banal na appointment na
ibinigay kay Adan, bilang isang tanda ng pag-ibig ng Diyos sa kabila ng
kanilang pagtalikod. - John Wesley na komentaryo sa Genesis 4: 3
Ang parehong salitang Hebrew ay isinalin sa ibang mga lugar sa pagtatapos ng
taon.
"Dahil dito ay tutuparin mo ang kautusang ito sa kanyang panahon mula
taon hanggang taon." Exodo 13:10
Bukod dito ginawan siya ng kanyang ina ng isang maliit na balabal, at
dinala ito sa kanya taon-taon nang siya ay dumating kasama ang kanyang
asawa upang mag-alok ng taunang sakripisyo. 1 Samuel 2:19
Paano ang isang hayop sa isang taon bawat pamilya ay nagiging 120,000 tupa
at 22,000 baka na inaalok ng isang hari? Ang mga kalalakihan ay handang
isakripisyo ang kanilang sariling mga anak upang masiyahan ang diyos na naisip
nila. Ano ang sinasabi ng Banal na Kasulatan?
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Ikalulugod ba ng Panginoon ang libu-libong mga tupang lalake, sampung
libong ilog ng langis? Ibibigay ko ba ang aking panganay para sa aking
pagsalangsang, ang bunga ng aking katawan dahil sa kasalanan ng aking
kaluluwa? Ipinakita niya sa iyo, Oh tao, kung ano ang mabuti; at ano ang
hinihiling sa iyo ng PANGINOON kundi ang gawin nang makatarungan,
ang ibigin ang awa, at lumakad nang may kababaang-loob kasama ng
iyong Diyos? Mikas 6: 7–8
Nais ng Diyos na magtiwala sa Kanya ang mga tao at tanggapin ang Kanyang
biyaya na sumunod. Hindi niya ginusto na mapayapa ang mga sakripisyo. Ang
isang teksto na nasa isip ko bilang tugon dito ay ang sumusunod:
At alinsunod sa kautusan ay halos lahat ng mga bagay ay nalinis ng dugo,
at kung walang pagbubuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Hebreo
9:22
Bakit itinuturo ng batas na walang pagbubuhos ng dugo ay walang
pagpapatawad, kapatawaran, o kalayaan? Ito ay sapagkat ang batas ay isang
salamin upang maipakita kung ano ang nasa puso ng tao.
Kaya't sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, walang laman na
matuwid sa Kanyang paningin, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay
nalalaman ang kasalanan. Roma 3:20
Hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng paghahandog ng mga hain ng
kautusan na nabibigyang katwiran ang mga tao, ngunit sa pamamagitan ng
pagtingin na ang pag-alay ng mga sakripisyo ay kung ano ang nasa ating
kalikasan at pagkatapos ay magsisi sa kasalanang ito. Ang batas ay nagdadala ng
binhi sa bukas upang maaari itong ipagtapat. Hindi ang Diyos ang humihiling na
"nang walang pagbubuhos ng dugo" ay maaaring walang kapatawaran, ngunit
sa halip ang tao ang naniniwala dito at hindi siya makapaniwala na patatawarin
siya ng Diyos maliban kung gumawa siya ng isang sakripisyo. Para sa mga may
tainga na maririnig ipaalam sa kanila.
Kaya't ang batas tungkol sa mga hain ay nagbibigay sa atin ng kaalaman tungkol
sa makasalanang puso ng tao. Naaalala namin kung ano ang sinasabi ng Banal
na Kasulatan:
Sapagka't hindi ko sinalita sa inyong mga magulang, o iniutos sa kanila sa
araw na aking inilabas sila mula sa lupain ng Egipto, tungkol sa mga
handog na susunugin o mga hain. Jeremias 7:22
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Ang tanging posibleng paraan upang maisaayos ang pahayag na ito sa lahat ng
nakasulat sa Torah7 ay upang maunawaan na ang Torah ay isang salamin sa
kaaya-ayang nakaisip na kaisipan ng tao at ipinapakita sa kanya ang kasalanang
ito sa kanyang sarili.
Sa kabila ng masamang kalikasan ng tao na nagnanais na magsakripisyo at
pumatay ng isang bagay upang mapayapa ang Diyos, sa pamamagitan ng
kadramahan na ito ay naituro ng Diyos sa tao tungkol sa Kanyang pagpayag na
patawarin sila at ituro sila sa Mesiyas na darating na magpapakita ng katangian
ng Kordero. Ang paghahayag ng tauhang ito ay ibabalik ang mga puso ng mga
tao sa Diyos. Sapagkat ang katangian ng Diyos na nahayag kay Kristo na lumiliko
ang mga puso ng mga tao sa Diyos at ginagawang isa sila. Ito ang dahilan kung
bakit sinabi ni Kristo noong gabi bago Siya namatay:
“At ito ang buhay na walang hanggan, upang makilala ka nila, ang
tanging tunay na Diyos, at si Hesukristo na iyong isinugo. Niluwalhati kita
sa mundo. Natapos ko na ang gawaing ipinagkaloob Mo sa Akin na gawin.
" Juan 17: 3–4
Kung natapos ni Kristo ang gawaing ipinagkaloob sa Kaniya ng Kanyang Ama na
gawin sa gabi bago Siya namatay pagkatapos ay hindi kailangan ng Diyos na
mamatay ang Kanyang Anak, kailangan lamang Niyang ipakita sa atin ang
Kanyang mapagmahal na pagkatao. Kailangan ng tao si Kristo upang mamatay
sapagkat sa atin sa ating likas na kalagayan ay maaaring walang kapatawaran
nang walang parusa. Upang tanggapin namin ang kapatawaran ng Diyos
kinailangan ng lahi ng tao na makita si Hesus na namatay. Kaya't bago mamatay
si Hesus ay sumigaw Siya na "Tapos na!" (Juan 19:30).
Ano ang natapos? Ginawa niya ang gawa na kailangang makita ng mga
kalalakihan upang maniwala na mapapatawad sila. Ito ang dahilan kung bakit
iniutos ng Diyos ang mga sakripisyo, sapagkat ang mga tao ay kailangang makita
at maniwala na may mamamatay bilang isang kapalit para sa kanila.
Upang maunawaan ang totoong kahalagahan ng katanungang ito ay upang
ipakita ang Krus ni Kristo sa isang kabuuan ng magkakaibang ilaw, isang ilaw na
napakadalisay, napakahalaga at napakalaking. Hahakbang ka ba sa ilaw na ito?

7

Ang Torah ay ang katawagang Judio para sa batas ng Diyos na inihayag kay Moises at naitala sa unang
limang libro ng Bibliya.
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KABANATA 6

MAY
BATAS TAYO
Sa isang pakikipagtagpo sa mga pinuno ng Israel, sinabi ni Hesus:
"Ikaw ay sa iyong amang diablo, at ang mga hangarin ng iyong ama na
nais mong gawin. Siya ay isang mamamatay-tao mula pa sa pasimula, at
hindi tumatayo sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya.
Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya mula sa
kanyang sariling mga mapagkukunan, sapagkat siya ay sinungaling at
ama nito. " Juan 8:44
Nang kausapin ng mga pinuno ng Israel si Hesus, sinabi nila ang mga salita ni
satanas sapagkat sinabi sa kanila ni Hesus na si Satanas ay kanilang ama at
gagawin nila ang mga hangarin ng kanilang ama na si Satanas. Ang mga salitang
ito ng mga pinuno ng Hudyo ay sumasalamin sa kaisipan ni Satanas at ng buong
pag-unawa ng tao tungkol sa hustisya.
Sinagot siya ng mga Judio, Mayroon kaming kautusan, at alinsunod sa
aming batas na Siya ay dapat mamatay, sapagkat ginawa Niya na Anak
ng Diyos. Juan 19: 7
At ang isa sa kanila, si Kaifas, na pagiging mataas na saserdote sa taong
iyon, ay nagsabi sa kanila, "Hindi mo alam ang anuman, o hindi mo rin
itinuturing na makabuluhan [mas mabuti] sa amin na ang isang tao ay
mamatay para sa mga tao, at hindi na ang buong bansa ay mapahamak."
Juan 11: 49–50
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Ang mga pinuno ng Israel ay hinatulan si Hesus sa kanilang isipan. Ayon sa
kanilang pagbasa ng batas, si Hesus ay karapat-dapat sa kamatayan. Umapela si
Nicodemus sa kanyang mga kapwa pinuno sa katanungang ito.
"Ang batas ba natin ay hinuhusgahan ang isang tao bago ito pakinggan at
alamin kung ano ang ginagawa?" Juan 7:51
Papatayin nila si Hesus nang mas maaga maliban sa kontrol ng Roman sa
kanilang bansa.
Nang magkagayo'y sinabi sa kanila ni Pilato, "Kukunin ninyo Siya at
hatulan ayon sa inyong batas." Kaya't sinabi sa kaniya ng mga Judio, "Hindi
matuwid sa amin na pumatay ng sinoman," Juan 18:31
Ang paraan ng pagbibigay kahulugan ng mga pinuno sa batas ni Moises ay
upang maipataw ang parusang kamatayan sa mga lumalabag sa batas.
Maraming batas ang umakit ng parusa ng pagbato. Nang bigyang kahulugan ni
Jesus ang batas ni Moises, iba ang ginamit Niya sa batas.
Pagkatapos ay dinala sa Kanya ng mga eskriba at Fariseo ang isang
babaeng nahuli sa pangangalunya. At nang mailagay nila siya sa gitna,
sinabi nila sa Kanya, “Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa pangangalunya.
Ngayon, sa kautusan ni Moises, iniutos sa amin na ang mga ganyan ay
dapat batuhin. Ngunit ano ang sasabihin mo?” Sinabi nila ito, upang
subukin Siya, upang magkaroon sila ng isang bagay upang akusahan Siya.
Ngunit si Jesus ay yumuko at sumulat sa lupa gamit ang Kanyang daliri, na
para bang hindi Niya naririnig. Kaya't nang patuloy sila sa pagtatanong sa
Kanya, itinaas Niya ang Kanyang sarili at sinabi sa kanila, "Siya na walang
kasalanan sa inyo, pabato siya ng bato sa kaniya. At muli siyang yumuko
at sumulat sa lupa. Pagkatapos ang mga nakarinig nito, na nahatulan ng
kanilang budhi, isa-isang lumabas, nagsisimula sa pinakamatanda kahit
hanggang sa huli. At si Hesus ay naiwan na magisa, at ang babaeng
nakatayo sa gitna. Nang magbangon si Hesus at walang ibang nakita
kundi ang babae, sinabi Niya sa kaniya, "Babae, nasaan ang mga
nagsusumbong sa iyo? Wala bang nagkondena sa iyo?" Sinabi niya,
"Walang sinuman, Panginoon." At sinabi ni Hesus sa kaniya, “Hindi rin kita
hinahatulan; humayo ka at huwag ka nang magkasala." Juan 8: 3–11
Ang mga Pariseo ay nahuli ang babaeng ito (at lalaki para sa bagay na iyon) sa
mismong kilos. Ayon sa kanilang pag-unawa sa batas, dapat siyang batuhin
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hanggang sa mamatay. Sumulat si Jesus sa buhangin sa paraang makapagdala
ng paniniwala. Sa pagsasabi sa kanila na kailangan nilang.
maging walang kasalanan upang magkaroon ng karapatang moral na batuhin
siya, sila ay nahatulan sa kanilang sariling kasalanan. Sa halip na humingi ng
kapatawaran, kinondena nila ang kanilang mga sarili at gumapang palayo sa
Kanyang presensya. Malaya niyang pinatawad ang kasalanan ng babae at
inanyayahan siyang huwag nang magkasala pa. Nagdala ito ng labis na
kasiyahan at pasasalamat sa babae sa kanyang Tagapagligtas. Ginamit ni Kristo
ang batas upang magligtas, habang ginagamit ito ng mga Pariseo upang
pumatay.
Isiniwalat nito ang pagkakaiba sa pagitan ng hustisya ng Diyos at ng hustisya ni
Satanas. Maraming tao ang naniniwala na ang hustisya ng Diyos ay humihingi
ng kamatayan. Naniniwala sila na ang awa at hustisya ay laban sa bawat isa at
kapag ang awa ng Diyos ay tila naubos ang mahabang braso ng Kanyang batas
ay dinudurog ang mga nagkakasala.
Isaalang-alang natin ang Banal na Kasulatan.
[1] Ang katuwiran at hustisya ang pundasyon ng Iyong trono;
[2] Ang awa at katotohanan ay nauuna sa Iyong mukha. Awit 89:14
Pansinin ang tutuldok pagkatapos ng salitang trono. Ang tutuldok sa English ay
naghihiwalay sa dalawang independiyenteng mga sugnay kung saan
ipinapaliwanag ng pangalawang sugnay ang una. Nangangahulugan ito na ang
paliwanag ng hustisya ng Diyos ay upang ipakita ang awa. Ang hustisya ay gawin
ang tama at ang tamang gawin ng Diyos ay ang pagpapakita ng awa sa ilaw ng
katotohanan. Ang tanong ay hanggang kailan tatagal ang awa ng Diyos?
Sapagka't ang Panginoon ay mabuti; Ang Kanyang awa ay walang
hanggan, at ang Kanyang katotohanan ay nananatili sa lahat ng mga
salinlahi. Awit 100: 5
Oh, magpasalamat sa PANGINOON, sapagkat Siya ay mabuti! Para sa
Kanyang awa ay magpakailanman. Oh, magpasalamat sa Diyos ng mga
diyos! Para sa Kanyang awa ay magpakailanman. Oh, magpasalamat sa
Panginoon ng mga panginoon! Sapagka't ang Kanyang kaawaan ay
magpakailanman: sa Kanya na nagiisa lamang ng dakilang mga
kababalaghan, sapagkat ang Kanyang awa ay magpakailanman Kaniya
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na sa pamamagitan ng karunungan ay gumawa ng mga langit; Awit 136:
1–5
Mula sa pananaw ng Diyos, ang Kanyang awa ay hindi nagtatapos, ngunit para
sa mga tumanggi sa Kanya walang ibang diyos na maawain, kaya inaasahan
nilang maparusahan sila para sa kanilang mga kasalanan at pinapayagan ng
Diyos na maabutan sila ng kanilang sariling mga maling pagpipilian, kung kaya
pinapayagan ang kanilang pakiramdam ng katarungan upang matupad.
Ang PANGINOON ay kilala sa hatol na Kanyang isinasagawa; Ang masama
ay na-trap sa gawa ng kanyang sariling mga kamay. Awit 9:16
Ano ang hatol ng Diyos para sa masasama? Hinahayaan niya silang mahulog sa
mga kahihinatnan ng kanilang sariling mga desisyon. Hindi niya ito pipigilan.
Iyon ang tamang gawin di ba? Kung humihingi sila ng awa, kung gayon maaari
Niya silang bigyan ng awa upang matulungan silang makalusot sa mga
kahihinatnan, ngunit kung hindi sila umaasa ng awa at hindi hihilingin para sa
gayon hindi nila ito matatanggap kahit na inaalok ito. Nakalulungkot na iniisip
ng karamihan sa mga tao na ang Diyos ay katulad natin. Iniisip nila na ang
hustisya ng Diyos ay pareho sa atin.
Ang mga bagay na ito ay iyong ginawa, at tumahimik ako; Akala mo ako
ay ganap na katulad mo; Datapuwa't aking sawayin ka, at aking aayusin
sila sa harap ng iyong mga mata. Awit 50:21
Kung ang hustisya ng Diyos ay humihingi ng kamatayan, kung gayon ang Diyos
ang magmumula sa kamatayan. Kung may balak man ang Diyos na kunin ang
buhay ng isa sa Kanyang nilikha na nilalang para sa paglabag sa Kanyang batas,
kung gayon ang alituntunin ng kamatayan ay namamalagi sa Diyos. Ngunit kung
titingnan natin si Hesus ang paghahayag ng Ama ay ang buhay lamang ang
nakikita natin. Hindi namin nakikita ang kamatayan.
Sinabi sa kanya ni Jesus, “Ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay.
Ang sumasampalataya sa Akin, kahit na siya ay mamatay, siya ay
mabubuhay. " Juan 11:25
Iyon ay mula pa sa simula, na aming narinig, na nakita ng aming mga
mata, na aming tiningnan, at hinawakan ng aming mga kamay, tungkol
sa Salita ng buhay - ang buhay ay nahayag, at nakita namin, at natiis

– 40 –

SINURI ANG KRUS AT NAKATAGPO ANG KRUS

saksihan, at ipahayag sa iyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng
Ama at ipinakita sa amin. 1 Juan 1: 1–2
Ang Diyos ay hindi lumikha ng isang batas ng kamatayan para sa kasalanan. Ang
kasalanan ay nakakasira sa sarili. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito
ay isang bagay na kinita mula sa pagsali sa kasalanan. Hindi nagbabayad ang
Diyos ng kabayaran ng kasalanan, nagbabayad ang kasalanan. Hindi sinasabi ng
Bibliya na ang kabayaran para sa kasalanan ay kamatayan, sinasabi nito na ang
bayad sa kasalanan ay kamatayan. Malawak ang pagkakaiba.
Inihayag sa atin ng Bibliya sa pamamagitan ng mga kwento ng Lumang Tipan
kung paano dumating ang pasiya ng kamatayan sa sansinukob.
Sapagka't ang anomang mga bagay na nasulat nang una ay isinulat para
sa ating kaalaman, upang tayo sa pamamagitan ng pagtitiis at aliw ng
mga kasulatan ay magkaroon ng pagasa. Roma 15: 4
Si Satanas ay ang naglihi ng isang batas ng kamatayan para sa paglabag.
Napansin natin sa kwento ni Daniel at ng lungga ng leon ang proseso kung
paano ipinakilala ang isang atas ng kamatayan.
Si Haring Dario ay pumili ng isandaa't dalawampung pinuno ng mga
rehiyon sa buong kaharian. Pumili rin siya ng tatlong mamamahala sa
mga pinuno ng rehiyon at mangangalaga sa kapakanan ng hari, at isa rito
si Daniel. Si Daniel ang naging pangunahin sa tatlong tagapamahala at sa
mga pinuno ng mga rehiyon dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil
dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian.
Kaya, ang dalawang kasama niyang tagapamahala at ang mga pinuno
ng mga rehiyon ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang huwag
matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang
makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang
tungkulin. Kaya't sinabi nila, “Wala tayong maibibintang sa kanya maliban
sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos.”
Nagkaisa silang humarap sa hari. Sinabi nila, “Mabuhay ang Haring Dario!
Kami pong mga tagapamahala ng kaharian, mga pinuno ng mga rehiyon,
at mga tagapayo ay nagkakaisa ng palagay. Mabuti po'y ipag-utos
ninyong sa loob ng tatlumpung araw ay walang sasamba o
mananalangin sa ibang diyos o tao liban sa inyo. Sinumang hindi susunod
sa utos na ito ay ihuhulog sa kulungan ng mga leon.Daniel 6:1–7
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Ang kuwentong ito ay nakasulat para sa ating pag-aaral. Si Darius ay isang uri ng
Diyos Ama at si Daniel ay isang uri ni Kristo. Si Daniel ay nasa pinakamataas na
posisyon pagkatapos ng hari at naisip ng hari na ilagay siya sa buong kaharian.
Lumikha ito ng paninibugho sa mga nasa ilalim ni Daniel. Sa pamamagitan ng
panibugho na ito ang mga pinuno na nasa ilalim ni Daniel ay gumawa ng isang
utos ng kamatayan na nakatuon kay Daniel. Hindi nilikha ng hari ang planong
ito, ngunit ipinakita ito sa kanya at nilagdaan niya ito na hindi alam ang mga
implikasyon nito. Alam ng Diyos ang mga implikasyon ng mga pagtatangka ni
Satanas na puksain si Kristo na nasa ibabaw niya. Naiinggit si satanas sa Anak ng
Diyos at inimpluwensyahan ang maraming mga anghel na samahan siya sa
paghangad na ibagsak si Kristo. Nang iguhit ni satanas ang sangkatauhan sa
kanyang lambat, pinayagan ng Diyos ang plano ni Satanas na magkabisa na
hahantong sa pagkamatay ni Kristo. Iniisip ng karamihan sa mundo na ang
pagkamatay ni Kristo ay upang masiyahan ang mga hinihingi ng Hari, ngunit ang
totoo ay upang maihayag ang mga lihim na hangarin ni Satanas na wasakin si
Kristo.
Sa sandali ng inakala ni Satanas na dapat ang kanyang pinakadakilang tagumpay,
isiniwalat niya ang kanyang disenyo ng pagpatay at lahat ng pakikiramay sa
kanya sa langit ay nawala.
At iniutos ng hari, at dinala ang mga lalaking yaon na inakusahan si Daniel,
at kanilang itinapon sa yungib ng mga leon, ang kanilang mga anak, at
ang kanilang mga asawa; at pinigilan sila ng mga leon, at pinaghiwahiwalay ang kanilang mga buto bago pa man sila dumating sa ilalim ng
yungib. Daniel 6:24
Si Dario na hari ay nagbigay sa mga lalaking nagplano sa pagkamatay ni Daniel
ng bagay na inaasahan nilang gawin kay Daniel. Papayagan ng ating Ama sa
langit na makatanggap si Satanas ng pagkawasak na nais niyang ibigay kay
Kristo. Si Kristo ay nasa lungga ng leon ng landas patungo sa Krus sa magdamag
at sa susunod na araw. Tulad ni Daniel ay lumabas Siya mula sa lungga sa
pagkabuhay na mag-uli at talunin ang mga naghahangad na puksain Siya.
Ang punto ng kuwentong ito ay ang mga taong nasa ilalim ng Anak ng Diyos na
nagtatagpo ng ideya ng kamatayan sa mga hindi gumagalang sa Ama. Hindi
nagmula ang Diyos sa plano, ngunit pinayagan Niya itong lumabas upang
ilantad ang mga disenyo ni Satanas na nakatago sa lahat. Ang batas ng mga
gobernador ng Babilonia ay upang magbigay ng hustisya para sa hari. Ito ay
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upang kumatawan sa kanyang hustisya; ngunit ito ay isang huwad na hustisya
na nauwi sa pagwasak sa mga nag-hatched nito.
Sa isa pang kuwento mula sa Lumang Tipan nakikita natin ang pagkakaiba sa
pagitan ng hustisya ng hari at ng isa sa kanyang mga anak na lalaki.
At si Absalom ay babangon ng maaga at tatayo sa tabi ng daan sa
pintuang-bayan. Kaya't sa tuwing ang sinumang may demanda ay
dumating sa hari upang magpasya, ay tatawag sa kaniya si Absalom at
sasabihin, Saang bayan ka nanggaling? At sasabihin niya, "Ang iyong
lingkod ay mula sa ganoong lipi ng Israel." At sinabi ni Absalom sa kaniya,
Narito, ang iyong kaso ay mabuti at matuwid; ngunit walang representante
ng hari na makarinig sa iyo. " Bukod dito Sasabihin ni Absalom, "Oh, na ako
ay ginawang hukom sa lupain, at ang sinumang mayroong anoman o
sumbong ay pupunta sa akin; pagkatapos bibigyan ko siya ng hustisya. " At
nangyari, sa tuwing may lalapit na yumukod sa kanya, ay ilalahad nito ang
kanyang kamay at kukunin siya at hahalikan. Sa ganitong paraan kumilos
si Absalom sa buong Israel na naparoon sa hari upang hatulan. Sa gayo'y
ninakaw ni Absalom ang mga puso ng mga lalake ng Israel. 2 Samuel 15:
2–6
Ang pangalang Absalom ay nangangahulugang ama ng kapayapaan, ngunit
nakatago sa ilalim ng pangalang ito ay isang katangian ng poot at giyera. Nais ni
Absalom na parusahan ng kanyang ama ang kanyang kapatid na si Amnon na
sekswal na sinaktan ang kapatid na babae ni Absalom, si Tamar. Sapagkat ang
haring David ay hindi nagpataw ng parusa laban kay Amnon, hinamak ni
Absalom ang kanyang ama at determinadong ibagsak siya. Kinuha ni Absalom
ang mga bagay sa kanyang kamay at pinatay si Amnon sa pamamagitan ng
katarungang sa palagay niya ay nararapat. Pagkatapos ay itinakda niya ang
tungkol sa pagwawagi sa mga puso ng kaharian ng Israel.
Ngunit pinilit siya ni Absalom; kaya't pinayaon niya si Amnon at ang lahat
ng mga anak ng hari na sumama sa kaniya. At iniutos ni Absalom sa
kaniyang mga lingkod, na sinasabi, Tingnan ngayon, kapag ang puso ni
Amnon ay nagagalak sa alak, at nang sabihin ko sa iyo, 'Salakayin mo si
Amnon!' At patayin mo siya. Huwag kang matakot. Hindi ba ako nag-utos
sa iyo? Maging matapang at magiting. " Gayon ang ginawa ng mga
lingkod ni Absalom kay Amnon na gaya ng iniutos ni Absalom. Nang
magkagayo'y ang lahat ng mga anak na lalake ng hari ay bumangon, at
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ang bawat isa ay nakasakay sa kanyang mula at tumakas. 2 Samuel 13:
27–29
Si Satanas, na orihinal na Lucifer, ay hindi nasisiyahan sa katotohanang ang Anak
ng Diyos ay naitaas. Nadama niya na ito ay isang kawalan ng katarungan sa
kanyang sarili at nagpasiya siyang ibagsak ang Anak ng Diyos. Nang makialam
ang Hari at lininaw ang Kanyang paghuhukom, nagpasiya si Lucifer na ibagsak
ang kaharian. Nanalo siya ng maraming mga anghel sa tabi niya. Ang isyung
pinagdaanan ay ang hustisya.
"Oh, na ako ay ginawang hukom sa lupain, at ang sinumang mayroong
anumang suit o dahilan ay lalapit sa akin; pagkatapos bibigyan ko siya ng
hustisya. " 2 Samuel 15: 4
Ang insinuasyon ni Absalom ay ang hari ay hindi nagbibigay ng hustisya para sa
kanyang mga nasasakupan, ngunit ang pahayag na ito ay hindi totoo. Mas
maaga sa aklat ni Samuel nabasa natin:
Sa gayo'y naghari si David sa buong Israel; at si David ay nagbigay ng
paghuhusga at hustisya sa kanyang buong bayan. 2 Samuel 8:15
Nagbibigay ng katarungan si David sa kanyang mga nasasakupan, ngunit hindi
ang hustisya ang inakala ni Absalom na kinakailangan. Nagpakita ng awa si David
sapagkat ang awa ng Diyos ay sumasa kaniya at itinatag ang kanyang kaharian.
“Siya ay magtatayo ng isang bahay para sa Aking pangalan, at aking
itatatag ang trono ng kanyang kaharian magpakailanman. Ako ay
magiging kanyang Ama, at siya ay magiging Aking anak. Kung siya ay
gumawa ng kasamaan, parurusahan ko siya ng pamalo ng tao at ng mga
hampas ng mga anak ng mga tao. Datapuwa't ang aking kaawaan ay
hindi hihiwalay sa kaniya, tulad ng pag-aalis ko kay Saul, na aking inalis sa
harap mo. At ang iyong bahay at ang iyong kaharian ay tatatag
magpakailanman sa harap mo. Ang iyong trono ay tatatag
magpakailanman. " 2 Samuel 7: 13–16
Hindi ginusto ni Absalom ang isang kaharian na itinayo sa isang katarungan na
nagpapakita ng awa. Nais niya ng isang hustisya na nagpatupad ng mga
nagkakamali nang walang awa. Sinasalamin ng kuwentong ito ang orihinal na
giyera sa langit. Kinumbinsi ni Satanas ang marami sa mga anghel na ang
kanyang pananaw sa hustisya ay kinakailangan upang matiyak ang kaharian.
Kinumbinsi ni Absalom ang kanyang mga kababayan na ang kanyang mga ideya
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sa hustisya ay magpapabuti sa kaharian at ninakaw niya ang mga puso ng mga
kalalakihan ng Israel. Ninakaw ni Satanas ang mga puso ng marami sa mga
anghel at ang natitirang mga anghel ay nag-usisa tungkol sa kanyang mga ideya
at naaawa sa kanya. Alam natin ito sapagkat si Satanas ay hindi ganap na
tinanggihan mula sa langit hanggang sa mapatay niya ang Anak ng Diyos. Ito ay
pagkatapos na siya ay itinapon sa lupa.
At sinabi Niya sa kanila, "Nakita ko si Satanas na nahulog na parang kidlat
mula sa langit." Lucas 10:18
Ang kanyang buntot ay gumuhit ng isang katlo ng mga bituin ng langit at
itinapon ito sa lupa. At ang dragon ay tumayo sa harap ng babaeng
handang manganak, upang ubusin ang kanyang Anak sa sandaling ito ay
nanganak. 5 Nanganak siya ng isang lalaking Anak na mamamahala sa
lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng pamalo ng bakal. At ang
kanyang Anak ay inakyat sa Diyos at sa Kanyang trono. Pahayag 12: 4–5
Kinuha ni Satanas ang isang katlo ng mga anghel upang pisikal na makasama
niya. Inatake niya ang simbahan sa mundo at sinubukang ubusin ang kanyang
anak na Anak ng Diyos na ipinanganak sa Betlehema. Ito ay matapos na bumalik
si Kristo sa langit na si Satanas ay natapon sa isip ng lahat sa langit.
At ang digmaan ay sumiklab sa langit: Si Michael at ang kanyang mga
anghel ay nakipaglaban sa dragon; at ang dragon at ang kanyang mga
anghel ay nakipaglaban, ngunit hindi sila nagtagumpay, ni ang isang
lugar man ay natagpuan para sa kanila sa langit. Kaya't ang dakilang
dragon ay itinapon, ang ahas na noon, na tinawag na Diyablo at Satanas,
na niloloko ang buong mundo; siya ay itinapon sa lupa, at ang kanyang
mga anghel ay itinapon kasama niya.
At narinig ko ang isang malakas na tinig na nagsasabi sa langit, "Ngayon
ang kaligtasan, at lakas, at ang kaharian ng ating Diyos, at ang
kapangyarihan ng Kanyang Cristo ay dumating, para sa akusado ng ating
mga kapatid, na inakusahan sila sa harap ng ating Diyos araw at gabi, ay
itinapon. " Pahayag 12: 7–10
Nagkaroon ng giyera sa simula ng oras sa pagitan ni Kristo at ng Kanyang mga
anghel at ni Satanas at ng kanyang mga anghel. Ang isang katlo ng mga anghel
ay sumunod kay Lucifer sa kadiliman at iniwan ang langit.
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At ang mga anghel na hindi nag-iingat ng kanilang tamang lugar, ngunit
iniwan ang kanilang sariling tahanan, Inilaan niya sa walang hanggang
kadena sa ilalim ng kadiliman para sa paghuhukom sa dakilang araw.
Judas 1: 6
Totoo na sila ay pinalayas ng Diyos, ngunit sila ay pinatalsik ng mga
kasinungalingan nagsimula silang maniwala (Pahayag 12: 4). Ibinigay sa kanila
ng Diyos ang mga hangarin ng kanilang puso. Naisip nila na ang Diyos ay
maging malupit at walang awa at tumakas sila mula sa kanilang sariling maling
imahe ng Kanya.
Nilayon ni Satanas na itaguyod ang kanyang sariling trono na kasama ang
kanyang iba`t ibang mga ideya ng hustisya. Nais niyang mamuno sa lahat ng
nilikha ng Diyos.
"Sapagkat sinabi mo sa iyong puso: 'Ako ay aakyat sa langit, itataas ko ang
aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos; Ako ay uupong din sa bundok
ng kapisanan Sa pinakamalayong panig ng hilaga; Ako ay aakyat sa itaas
ng mga ulap, ako ay magiging katulad ng Kataastaasan.’” Isaias 14: 13–14
Ipinapahiwatig ng kuwento ni Absalom na ang buong bansa ay
naimpluwensyahan ng kanyang mga ideya ng hustisya. Ang katotohanang si
Satanas ay maaari pa ring makapunta sa langit bilang kinatawan ng mundo ay
nagpapahiwatig na ang kanyang mga ideya ay hindi lubos na naintindihan kahit
na ng mga anghel ng langit.
Ngayon ay nagkaroon ng isang araw na ang mga anak ng Dios ay naparito
upang iharap ang kanilang sarili sa harap ng Panginoon, at si Satanas ay
sumama din sa kanila. At sinabi ng PANGINOON kay Satanas, “Saan ka
nanggaling?" Sa gayo'y sumagot si satanas sa PANGINOON at sinabi, Mula
sa paglibot-libot sa lupa, at mula sa paglalakad pabalik-balik dito. Job 1: 6–7
Ang paglitaw ni satanas sa konseho ng hari ay mayroong kapantay sa mga
aksyon ni Absalom sa pagkuha ng mga asawang babae ng kanyang ama at ipasa
ang kanyang binhi sa kanila sa pagtatangka na sirain ang linya ng hari.
At sinabi ni Achitophel kay Absalom, Pumasok ka sa mga puya ng iyong
ama, na naiwan niya upang bantayan ang bahay; at maririnig ng buong
Israel na ikaw ay kinamumuhian ng iyong ama. Kung gayon ang mga
kamay ng lahat na kasama mo ay magiging malakas. ” Sa gayo'y nagtayo
sila ng isang tolda para kay Absalom sa tuktok ng bahay, at si Absalom ay
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pumasok sa mga babae ng kanyang ama sa paningin ng buong Israel. 2
Samuel 16: 21-22
Ang mga salita ni Satanas ay mga binhi sa pag-iisip at mayroon silang
impluwensya sa sansinukob. Hanggang sa binhi ng pagpatay laban sa Anak ng
Diyos na nanirahan kay Adan ay ipinakita 4000 taon na ang lumipas sa
paglansang sa krus ni Kristo, ang mga hangarin ni Satanas ay hindi totoong kilala.
Pinayagan nitong maiugnay ni Satanas ang kanyang sariling mga katangian sa
Diyos. Hangga't maitatago ni Satanas ang kanyang tunay na pagkatao mayroon
siyang kapangyarihan na linlangin tungkol sa kung ano talaga ang Diyos. Taglay
niya ang kapangyarihang ito sapagkat siya ang una sa mga anghel at ang iba
pang mga anghel ay may kumpiyansa sa kanyang kaalaman sa Diyos. Ito ang
pinapayagan siyang magbalangkas ng kasamaan sa pamamagitan ng batas ng
Diyos.
Ang trono ba ng kasamaan, na naglalagay ng kasamaan ayon sa batas, ay
makikisama sa Iyo? Awit 94:20
Umupo si satanas sa trono ng kasamaan at ginamit ang batas ng Diyos upang
igiit na dapat magkaroon ng isang batas ng kamatayan para sa mga paglabag sa
batas. Ang kwento ni Daniel sa lungga ng leon ay isiniwalat ang prosesong ito.
Ang kwento ni Absalom ay nagpapakita na ito ay ang isyu ng hustisya na
isinulong upang matiyak ang mga puso ng kaharian. Ang lahat ng mga
kuwentong ito ay sumasalamin ng giyera na nagsimula sa langit at pagkatapos
ay dumating sa mundong ito. Ang mga isyu sa hidwaan ay hindi nagbago.
Gayunman pagkatapos ng kamatayan ni Kristo, si Satanas ay tumambad sa
kanyang totoong hangarin. Inihayag ni Kristo sa sansinukob ang totoong
mapagmahal na katangian ng Diyos. Ipinakita ni Cristo na mahal ng Diyos ang
Kanyang mga kaaway; Binaling niya ang kabilang pisngi at mapagpakumbabang
isinuko Niya ang Kanyang sarili sa pinaka kakila-kilabot na kamatayan nang
walang pagtatanggol sa sarili. Si Satanas, at ang kanyang mga ahente, ang
pagtrato kay Kristo sa mundo ay naglantad ng totoong ugali ni Satanas. Ang
paghahayag ni Kristo ng Diyos ay nagpakita sa Kanya na ganap na kabaligtaran
sa ugali. Sa gayon, sa pamamagitan ng kamatayan nawasak ni Kristo ang
kaharian niya na may kapangyarihan ng kamatayan.
Yamang ang mga bata ay may laman at dugo, siya rin ay nakibahagi sa
kanilang pagiging tao upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay
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masira niya ang kapangyarihan ng nagtataglay ng kapangyarihan ng
kamatayan - iyon ay, ang diablo - Hebreo 2:14 (NIV)
Ang mga Pariseo ay nahawahan ng mga ideya ni Satanas tungkol sa katarungan.
Ito ang dahilan kung bakit ninanais nilang patayin si Kristo. Hindi hinangad na
patayin sila ni Kristo, ni nagbanta Siya na papatayin sila.
At tumindig ang dakilang saserdote at sinabi sa Kanya, "Wala ka bang
sinasagot? Ano ang patotoo ng mga lalaking ito laban sa Inyo? " Ngunit si
Jesus ay tumahimik. At ang dakilang saserdote ay sumagot at sinabi sa
Kanya, "Isinusumpa Kita sa pamamagitan ng buhay na Diyos: Sabihin mo
sa amin kung ikaw ang Kristo, ang Anak ng Diyos." Sinabi sa kanya ni Hesus,
“Ito ay tulad ng sinabi mo. Gayunpaman, sinasabi ko sa iyo, mula ngayon
makikita mo ang Anak ng Tao na nakaupo sa kanang kamay ng
Kapangyarihan, at dumarating sa mga ulap ng langit”. Nang magkagayo'y
pinunit ng punong saserdote ang kanyang mga damit, na sinasabi, Siya ay
nagsalita ng kalapastanganan! Ano pa ang kailangan natin ng mga saksi?
Narito, narinig mo ngayon ang Kanyang kalapastanganan! Ano sa tingin
mo?" Sumagot sila at sinabi, “Siya ay karapat-dapat sa kamatayan.” Mateo
26: 62–66
Kapag sinabi ni Hesus sa mga Pariseo ang Kanyang pagdating sa kaluwalhatian,
sinabi lamang Niya na makikita nila Siya. Ang mga Pariseo naman ay hinatulan si
Kristo ng kamatayan. Matindi ang kaibahan. Ang katibayan ay naroroon para sa
mga naghahanap nito. Ang hustisya ng Diyos ay hindi hinihingi ang kamatayan
ngunit sa halip ay ang sistema ng hustisya ni Satanas na hinihingi ang
kamatayan. Pinayagan ng Diyos na mamatay ang kanyang Anak upang ihayag
ang poot kay Satanas at ng sistema ng hustisya ng kanyang kaharian.
Sa loob ng kontekstong ito ang Krus ay nabago sa kahulugan nito. Hindi
hinihiling ng Diyos ang kamatayan ni Kristo upang masiyahan ang hustisya.
Gayunman, sinabi ng mga tao na mayroon kaming batas: tayo bilang mga tao
ay may batas na nakasulat sa ating mga puso na nangangailangan ng kamatayan
para sa kapatawaran upang maisagawa.
Ngunit may nakikita akong ibang batas sa aking mga kasapi, na
nakikipaglaban laban sa batas ng aking isip, at dinadala ako sa
pagkabihag sa batas ng kasalanan na nasa aking mga kasapi. O kawawa
ako na tao! Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng
kamatayan? Roma 7: 23–24
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Malaya ka ba sa batas na ito ng kamatayan? Malaya ka ba sa isang sistema ng
hustisya na humihingi ng kamatayan para sa nagkasala? Tumingin kay Hesus sa
Krus at tingnan ang presyo ng pagtubos na nalaman nating lahat na
kinakailangan upang masiyahan ang hustisya. Ang hustisya ni Satanas ang
nasiyahan sa Krus sapagkat siya ang magnanakaw na nakawin ang mga puso ng
mga anak ng Diyos at humingi ng pantubos. Kami, bilang mga kinidnap, ay
naniniwala sa dumukot na ang tanging paraan para tayo ay malaya ay ang
magbayad ng pantubos ng kamatayan. Hindi itinakda ng Diyos ang halaga ng
pagtubos, ginawa ni Satanas.
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KABANATA 7

HABANG ITINAAS
NI MOISES ANG
AHAS SA ILANG
Sa loob ng balangkas na namatay si Hesus upang masiyahan ang mga ideya ng
katarungan ni Satanas upang tanggapin ng sangkatauhan na patatawarin sila ng
Diyos, handa na tayong tumawid sa pagsusuri ng mga salita ni Hesus patungkol
sa ahas sa poste.
"At tulad ng pag-angat ni Moises ng ahas sa ilang, gayon din ang Anak ng
Tao ay itataas." Juan 3:14
Para sa maraming mga mag-aaral sa Bibliya, ang kahanay sa pagitan ni Hesus na
inilagay sa isang krus at ang ahas na itinaas sa isang poste ay tila medyo
misteryoso. Paano magkakaugnay ang dalawa?
At sila'y naglakbay mula sa Bundok Hor sa daan ng Dagat na Mapula,
upang paikotin ang lupain ng Edom; at ang kaluluwa ng mga tao ay
totoong nasiraan ng loob sa daan. At ang bayan ay nagsalita laban sa
Diyos at laban kay Moises: “Bakit mo kami inilabas mula sa Ehipto upang
mamatay sa ilang? Sapagka't walang pagkain at walang tubig, at
kinamumuhian ng aming kaluluwa ang walang kabuluhang tinapay na
ito. Sa gayo'y nagsugo ang Panginoon ng mga maasim na ahas sa bayan,
at kanilang kinagat ang bayan; at marami sa mga tao sa Israel ang
namatay. Kaya't ang bayan ay naparoon kay Moises, at sinabi, Kami ay
nagkasala; sapagka't kami ay nagsalita laban sa Panginoon at laban sa
iyo; manalangin sa PANGINOON na alisin Niya sa amin ang mga ahas. "
Kaya't si Moises ay nanalangin para sa bayan. Nang magkagayo'y sinabi
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ng PANGINOON kay Moises, Gumawa ka ng isang ahas na maalab, at
ilagay mo sa isang poste; at mangyayari na ang bawa't makagat, kung
titingnan niya, ay mabubuhay. " Sa gayo'y gumawa si Moises ng isang ahas
na tanso, at inilagay sa isang poste; at ganoon, kung ang isang ahas ay
kumagat sa sinuman, nang tumingin siya sa tanso na ahas, siya ay
nabubuhay. Mga Bilang 21: 4–9
Ang dahilan kung bakit dumating ang mga ahas ay sa pamamagitan ng kanilang
pagbulung-bulungan na sinira ng mga tao ang kanilang bakod ng proteksyon:
Siya na naghuhukay ng isang hukay ay mahuhulog doon; at sinumang
lumabag sa isang bakod, kakagatin siya ng isang ahas. Mangangaral 10: 8
Ang mga gumagalang sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga
utos ay may proteksyon ng Kanyang mga anghel. Kapag ang mga tao ay patuloy
na lumalabag sa Kanyang mga utos ang mga anghel ay hindi madaling
mapangalagaan ang mga tao.
Ang anghel ng PANGINOON ay nagkakampo sa buong paligid ng mga
takot sa Kanya, at ililigtas sila. Awit 34: 7
Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan; Ang isang
mabuting pag-unawa ay mayroon ng lahat ng mga gumagawa ng
Kanyang mga utos. Ang puri niya ay magpakailanman. Awit 111: 10
Hindi nagpadala ang Diyos ng mga ahas, ngunit pinayagan niya silang lumapit
sapagkat hindi na nagawang protektahan ng Kanyang mga anghel ang mga
Israelita dahil sa paglabag sa Kanyang mga utos. Ngunit inakala ng mga tao na
ang Diyos ang nagpadala ng mga ahas. Ang kanilang pag-unawa sa hustisya ay
ang paglabag ay dapat parusahan. Kaya, naisip nila na aktibong pinapatay sila ng
Diyos dahil sa kanilang kasalanan. Inutusan si Moises na gumawa ng isang tanso
na ahas. Ang metal na ito ay mahalaga sapagkat hindi ito isang metal na natural
na nangyayari sa lupa. Ito ay isang haluang metal ng dalawang metal na ginawa
ng Diyos, at ang mga ito ay tanso at sink. Ito ay isa sa mga anak na lalaki ni Kain
na lumikha ng tanso.
At tungkol kay Zillah, nanganak din siya ng Tubal-Kain, na nagtuturo sa
bawat manggagawa na tanso at bakal. At ang kapatid na babae ni TubalKain ay si Naama. Genesis 4:22
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Ang tanso ay isang metal na gawa ng tao na kinuha mula sa mga elemento na
nilikha ng Diyos at sama-sama. Ang tanso ay isang metal na kung minsan ay may
mga negatibong implikasyon sa Banal na Kasulatan. Sa ilalim ng mga listahan ng
mga sumpa para sa pagsuway binanggit ito ng Bibliya:
At ang iyong langit na nasa iyong ulo ay magiging tanso, at ang lupa na
nasa ilalim mo ay magiging bakal. Deuteronomio 28:23
Matapos mailista ang pagtalikod ng Israel at ang kanilang mga paglabag sa
batas, sinabi Niya sa kanila:
“Anak ng tao, ang sangbahayan ni Israel ay naging dumi sa Akin; silang
lahat ay tanso, lata, bakal, at tingga, sa gitna ng isang pugon; sila ay
naging dumi mula sa pilak. " Ezekiel 22:18
Ang ahas na gawa sa tanso ay kumakatawan sa hustisya ng ahas na ginawa sa
mga kamay ng tao. Ang ahas ay isang simbolo ni Satanas.
Kaya't ang dakilang dragon ay itinapon, ang ahas na noon, na tinawag na
Diyablo at Satanas, na niloloko ang buong mundo; siya ay itinapon sa lupa,
at ang kanyang mga anghel ay itinapon kasama niya. Pahayag 12: 9
Matapos ang ilan sa mga taga-Israel ay pinatay ng mga ahas at nagsisi sila sa
kanilang pagbulung-bulong mayroon silang paniniwala na ang kasalanan ay
hinarap. Kinilala nila ang nakataas na ahas bilang kanilang tagawasak para sa
kanilang mga kasalanan. Ang mga pinatay ay isang sakripisyo para sa mga
kasalanan. Sa pamamagitan ng ideya na gawa ng tao o tanso na ito, naituro sa
kanila ng Diyos na maaari silang makatanggap ng kapatawaran para sa kanilang
mga kasalanan at, samakatuwid, ay gumaling. Hindi nila maintindihan na ang
kanilang ideya ng hustisya ay mula kay Satanas, kaya ginamit ng Diyos ang
kanilang ideya ng hustisya at inakay sila sa pagsisisi at paggaling.
Sa katulad na paraan, si Kristo ay itinaas at isinuko sa hustisya ng ahas upang
tumingin tayo sa Krus at maniwala na tayo ay mapapatawad. Sa pamamagitan
lamang ng kamatayan ng Anak ng Diyos tayo ay naniniwala bilang isang lahi ng
tao na patatawarin tayo ng Diyos at samakatuwid ito ang halaga ng pantubos
upang palayain ang ating isipan.
Sa ating likas na kalagayan, nagbigay si Hesus ng kahalili ng pagbabayad-sala
para sa ating mga kasalanan. Ang pagbabayad-sala na ito ay sinasagisag ng ahas
na tanso sapagkat iyon ang presyo ng magnanakaw para sa ating kalayaan. Ito
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ay ang kasiyahan ng ahas-hustisya at pinatunayan ng tanso. Hindi ito likha ng
langit ngunit likha ng tao at partikular na linya ng linya ni Kain.
Sa kabanatang ito, inaalok ka ng isang ganap na sariwang diskarte sa pag-unawa
kung bakit si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Iginiit ng iglesyang
Kristiyano na hinihiling ng Diyos ang kamatayan ng Kanyang Anak para sa ating
kaligtasan. Gayunpaman malinaw na sinasabi ng Banal na Kasulatan:
Sakripisyo at handog Hindi mo ginusto; Aking mga tainga binuksan mo.
Handog na sunog at handog ng kasalanan na hindi mo hinilingan.
Awit 40: 6
Hindi hinihiling ng Diyos ang kamatayang ito, ngunit alam Niya na sa sandaling
nahulog tayo sa mga kamay ni Satanas ay hindi Niya tayo makumbinsi na
patatawarin Niya tayo maliban kung ang Kanyang Anak ay mamatay na kapalit
natin.
Kung hinihiling ng Diyos ang kamatayan ng Kanyang sariling Anak, kung gayon
ang pag-alay ng mga hain ay makukuha sa trono sa pagsamba sa Diyos
magpakailanman. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Sa pamamagitan ng
kamatayan ni Kristo ang buong prinsipyo ng pag-alay ng sakripisyo para sa
kasalanan ay tumigil.

Si Kristo ay itinaas at isinuko sa
hustisya ng ahas sa ayos na maaari
tayong tumingin sa Krus at
naniniwala na mapapatawad
tayo.
"Kung magkagayo'y papatunayan niya ang isang tipan sa marami sa isang
linggong; Ngunit sa kalagitnaan ng linggo ay tatapusin Niya ang pagaalay at pag-aalay. " Daniel 9: 27a
Tatapusin ni Kristo ang pag-aalay at pag-aalay. Si Kristo ay itinaas at inilapit Niya
ang lahat ng mga tao sa Kanya (Juan 12:32). Kapag ang aming sistema ng
hustisya ng tanso ay nasiyahan at tatanggapin natin ang kapatawaran, maaari
nating tanggapin ang Espiritu ng Diyos na maging sa atin at mabago ang ating
isipan. Hindi na kami nasa ilalim ng isang guro ng paaralan. Kapag nabago na
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ang ating pag-iisip, hindi na natin kailangang hampasin ang bato ngunit
makipag-usap lamang dito.
“Kunin mo ang tungkod; ikaw at ang iyong kapatid na si Aaron ay
nagtipun-tipon sa kongregasyon. Magsalita ka sa bato sa harap ng
kanilang mga mata, at magbibigay ang tubig nito; sa gayo'y magdadala
ka ng tubig sa kanila mula sa bato, at iyong iinumin sa kapisanan at ng
kanilang mga hayop. Bilang 20: 8
Nakalulungkot, hindi sinunod ni Moises ang mga tagubilin ng Diyos at nagsalita
sa bato. Ang pagbulung-bulong ng mga tao ay nakagalit sa kanya at ipinakita
niya ang simbolo ng sakripisyo sa pag-atake ng bato, sa gayon ay nagpatuloy sa
maling pag-unawa sa hustisya at kung paano ito nasiyahan. Ito ang dahilan kung
bakit kinailangan ng Diyos na payagan si Moises na mamatay bago pumunta sa
langit. Kailangang makita ng mga tao na ang ideyang ito ay mali. Kailangan
nilang makita na nais ng Diyos na makipag-usap sila sa Kanya at simpleng
humingi ng kapatawaran nang walang anumang sinaktan.
Ang kahinaan na ito sa bahagi ng tao ay hindi binabaligtad ang mga disenyo ng
Diyos. Sa katunayan, nakikipagtulungan Siya sa ating sistema ng hustisya upang
maihatid tayo kay Kristo. Sa loob ng balangkas ng batong sinaktan ng Diyos,
inilalapit tayo ng Diyos sa paniniwala na tayo ay pinatawad at pagkatapos ang
tubig ng buhay ay malayang dumadaloy mula sa Bato, Kristo Hesus.
At lahat ay uminom ng iisang espiritwal na inumin. Sapagkat sila ay
uminom ng espiritwal na Bato na sumunod sa kanila, at ang Batong iyon
ay si Kristo. 1 Corinto 10: 4
Kaya't ang kautusan ay naging tagapagturo upang dalhin tayo kay Kristo,
upang tayo ay matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit
pagkatapos ng pananampalataya ay dumating, hindi na tayo nasa ilalim
ng isang tagapagturo. Galacia 3: 24-25
Ang ministeryo na ibinigay kay Moises para sa isang matigas ang ulo ng mga tao
ay upang palakasin ang pagiging makasalanan ng tao sa salamin ng batas ng
Diyos.
Ngunit kung ang ministeryo ng kamatayan, na nakasulat at nakaukit sa
mga bato, ay maluwalhati, sa gayon ang mga anak ni Israel ay hindi
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makatingin ng matatag sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng
kanyang mukha, alinmang kaluwalhatian ay lumilipas. 2 Corinto 3: 7
Ito ay isang maluwalhating bagay para sa isang tao na makita ang kanyang
sariling pagkamakasalanan. Ang likas na tao ay nabulag sa kanyang sariling
kasamaan, ngunit ang batas na ibinigay sa pamamagitan ni Moises ay
nagpupukaw sa atin sa ating labis na pangangailangan ng Ebanghelyo kay
Cristo. Iyon ang pinagpalang salamin na nag-diagnose ng aming nawalang
kalagayan. Kung wala ang salamin na ito, hindi kami ma iligtas dahil hindi namin
malalaman ang aming mapanganib na estado.
Sapagka't ang kautusan ay ibinigay sa pamamagitan ni Moises; ang biyaya
at katotohanan ay nagmula sa pamamagitan ni Hesukristo. Juan 1:17 (NIV)
Siyempre ang biyaya ni Hesus ay magagamit mula pa bago itatag ang mundo at
tayo, ngayon, kailangan din ang salamin na ito sa batas upang turuan tayo ng
ating nawalang kondisyon.
Sino ang nagligtas sa atin at tumawag sa atin ng banal na pagtawag, hindi
ayon sa ating mga gawa, ngunit ayon sa Kanyang sariling layunin at
biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Hesus bago magsimula ang
panahon… 2 Timoteo 1: 9
Parehong ang Batas at ang Ebanghelyo ay gumana nang magkasama mula sa
simula ng pagkahulog ng tao hanggang sa kasalukuyang araw. Kapwa
kinakailangan upang maibalik ang tao sa kumpletong pakikipag-ugnay sa Diyos.
Ang kwento ng tansong ahas ay mahalaga sa maraming kadahilanan. Isiniwalat
sa atin na si Cristo ay binuhat upang bayaran ang mga hinihingi ng isang
prinsipyo ng hustisya na ipinakilala ni Satanas at tinanggap ng sangkatauhan. Sa
parehong oras habang sinusubaybayan namin ang tanso sa pamamagitan ng
Sanctuaryo sa gitna ng pagsamba sa Israel ay natuklasan namin ang
karagdagang katibayan na ang aming minamahal na Ama ay hindi hinahangad
na mamatay ang Kanyang Anak, ngunit ibinigay Kanya para sa atin upang tayo
ay maniwala.
Siya na hindi nagpatawad ng Kanyang sariling Anak, ngunit ipinagkaloob
Siya para sa ating lahat, paanong hindi Niya kasama kasama Niya na
bigyan din tayong lahat ng mga bagay? Roma 8:32
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ANG IYONG
DAAN O DIYOS
AY NASA SANTUWARYO
Bilang isang bata naaalala ko ang pagkuha ng gawain ng pagbabasa sa
pamamagitan ng Bibliya. Nang makarating ako sa Exodus nakita kong
napakahirap. Ang pagbabasa tungkol sa lahat ng mga tagubilin para sa
pagtatayo ng santuwaryo ng Diyos ay labis na nakakapagod sa isang 12 taong
gulang. Gayunpaman sa loob ng mga tagubiling ito ay may mahalagang
katotohanan na nagpapaliwanag sa atin ng Ebanghelyo. Tulad ng alam natin
ang isang larawan ay nagpinta ng isang libong salita; kaya sa susunod na pahina
ang ilang mga larawan upang mabigyan kami ng isang mabilis na
pangkalahatang-ideya ng santuwaryo.
Nakatutuwang pansinin ang mga metal na ginamit para sa mga kasangkapan sa
bahay ng Santuwaryo.
Muwebles

Metal na ginamit

Lokasyon

Altar ng Sakripisyo

Tanso

Patyo

Hugasan

Tanso

Patyo

Mga Kandelero

Ginto

Banal na Lugar

Mesa sa Tinapay na Handog Ginto

Banal na Lugar

Altar ng Insenso

Ginto

Banal na Lugar

Kaban ng Tipan

Ginto

Pinakabanal na Lugar
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Ang mga pader ng santuwaryo ay gawa sa mga gintong mga tabla na
pinagsama sa mga suksukan ng pilak.
"Para sa balangkas ng Tabernakulo, gumawa ng mga haligi ng kahoy na
akasya. Ang bawat haligi ay dapat na 15 talampakan ang taas at 27
pulgada ang lapad, na may dalawang mitsa sa ilalim ng bawat haligi.
Gawing magkapareho ang mga haligi. Gumawa ng dalawampung mga
haligi na ito upang masuportahan ang mga kurtina sa timog na bahagi ng
Tabernakulo. Gumawa ka rin ng apatnapung mga patungang pilak dalawang patungan sa ilalim ng bawat balangkas, na ang mga lagdok ay
ligtas na nakakabit sa mga patungan.. . Ang mga patayong haligi ay
balutin mo ng ginto at kabitan ng mga argolyang ginto na pagsusuutan
ng mga pahalang na haligi na binalot din ng ginto.. " Exodo 26: 15–19, 29
Ang mga kurtina sa loob na ginamit sa Santuwaryo ay gaganapin kasama ng
ginto, habang ang mga kurtina sa labas ng Santuwaryo ay gaganapin kasama ng
tanso.
“Gumawa ka ng Tabernakulo mula sa sampung mga kurtina ng pinong
lino na habi. Palamutihan ang mga kurtina ng asul, lila, at iskarlata na
sinulid at may husay na may burda na mga querubin. . . . Pagkatapos ay
gumawa ng limampung gintong mga kawit at ikabit ang mahabang mga
kurtina kasama ang mga clasps. Sa ganitong paraan, ang Tabernacle ay
gagawin ng isang tuloy-tuloy na piraso. " Exodo 26: 1, 6
“Gumawa ka ng labing isang mga kurtina ng tela na may buhok na
kambing upang magsilbing tabing ng tolda sa Tabernakulo. . . Pagkatapos
ay gumawa ng limampung tanso na kawit, at itali ang mga loop ng mga
mahabang kurtina gamit ang mga kawit. Sa ganitong paraan, ang
pantakip sa tolda ay gagawin ng isang tuluy-tuloy na piraso. Ang
natitirang 3 talampakan ng pantakip sa tolda na ito ay maiiwan upang
mag-hang sa likuran ng Tabernakulo. " Exodo 26: 7,11–12
Ang mga pinaging banal ng Ebanghelyo ay may natanggal na lahat na tanso
mula sa kanilang mga tauhan. Puro salita ang kanilang mga salita.
Ang isang salitang maayos na sinasalita ay tulad ng mga mansanas ng
ginto sa mga lalagyan ng pilak. Tulad ng isang hikaw ng ginto at isang
gayak ng pinong ginto ay isang pantas na saway sa isang masunuring
tainga. Kawikaan 25: 11–12
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Ang mga kurtina sa labas ng Santuwaryo na mayroon pa ring tanso sa mga ito
ay kumakatawan sa aming laman. Ang mga tanso na sinulid na ito ay lilinisin sa
Ikalawang Pagparito kapag ang ating mga katawang mortal ay magsusuot ng
imortalidad.
Narito, sasabihin ko sa iyo ang isang hiwaga: Hindi tayong lahat ay
matutulog, ngunit tayong lahat ay mababago — sa isang iglap, sa isang
kislap ng mata, sa huling trumpeta. Sapagkat ang trumpeta ay tatunog, at
ang mga patay ay bubuhaying hindi nabubulok, at tayo ay mababago.
Sapagka't ang nabubulok ay dapat magsuot ng hindi nabubulok, at ang
mortal na ito ay dapat magsuot ng kawalang-kamatayan. 1 Mga Taga
Corinto 15: 51–53
Ang langit na lungsod ay gawa sa purong ginto na kinatawan ng mga karakter
ng mga naninirahan doon.
Ang pagtatayo ng pader nito ay sa jaspe; at ang lungsod ay purong ginto,
tulad ng malinis na baso. Pahayag 21:18
"Pinayuhan kita na bumili mula sa Akin ng ginto na pino sa apoy, upang
ikaw ay yumaman." Pahayag 3:18
Tulad ng nabanggit sa naunang kabanata, ang tanso ay produkto ng tao
(Genesis 4:22). Kinakatawan nito ang isang pagtatangka na pagsamahin ang
mga bagay ng Diyos ayon sa pag-iisip ng tao. Ang daan patungo sa Diyos ay
nasa santuwaryo. Habang sumusulong kami mula sa panlabas na looban
patungo sa Pinaka-Banal na Lugar, ang tanso ay nabura at ang ginto at pilak
lamang ang natitira. Habang sumusulong tayo sa paglalakad ng mga Kristiyano
dapat nating iwanan ang bakuran dahil naiwan ito sa mga Hentil.
Pagkatapos ay binigyan ako ng isang tambo na tulad ng isang pamalo. At
ang anghel ay tumayo, na nagsasabi, "Bumangon ka at sukatin ang templo
ng Dios, ang dambana, at ang mga sumasamba doon. Ngunit iwanan ang
looban na nasa labas ng templo, at huwag sukatin ito, sapagkat naibigay
na sa mga Gentil. At tatapakan nila ang banal na lungsod sa apat na pu't
dalawang buwan." Pahayag 11: 1–2
Ang patyo ay para sa kapakanan ng mga Hentil. Ito ang lugar kung saan ang mga
makasalanan ay nahawahan ng pag-iisip ng tanso na unang nakatagpo ng
Ebanghelyo. Ang dambana ng sakripisyo ay kumakatawan sa Krus ni Kristo. Ang
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Krus ay kinakatawan ng tanso na metal. Samakatuwid, ito ay isang bagay na
gawa ng tao; ito ay isang bagay na kailangan ng tao upang masiyahan ang
kanyang mga prinsipyo ng hustisya. Matapos nating makaharap ang Krus, sanhi
ng Diyos na lumawak ang ating pagkamakasalanan sa salamin na matatagpuan
sa hugasan na tanso.
At ginawa niya ang hugasan na tanso, at ang base nito ay tanso, mula sa
mga salamin na tanso ng mga babaeng naglilingkod na nagtipon sa
pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. Exodo 38: 8
Sa pagtingin ng mga tao sa kanilang sarili sa ilaw ng batas ang kanilang
pakiramdam ng pagkondena ay tumataas hanggang sa puntong nawalan sila
ng pag-asa sa kanilang buhay. Kapag ang Espiritu ni Kristo ay pumapasok tayo
ay lubos na nahahatulan sa kasalanan.
"At pagdating Niya, parurusahan Niya ang mundo ng kasalanan, at ng
katuwiran, at ng paghuhukom." Juan 16: 8
Para sa mga tunay na naniniwala na patatawarin sila ng Diyos habang sila, sa
kanilang desperadong kalagayan, ay tumingin sa pantubos habang nakatayo sa
tabi ng dambana ng sakripisyo, ang biyaya ay lumapit sa kanila, at nagsimula
silang makakuha ng ginto na tunay na pananampalataya sa kaluluwa at binili sa
pugon ng pagdurusa.
Bukod dito ipinasok ng batas na maaaring lumala ang pagkakasala.
Ngunit kung saan lumawak ang kasalanan, ang biyaya ay lumago pa.
Roma 5:20
Habang tumataas ang ginto ng ating pananampalataya, ang tanso ng ating
dating pag-iisip ay nabura hanggang sa wakas wala na tayong kamalayan sa
kasalanan.
Sa ngayon hindi ba sila titigil sa pag-alok? Para sa mga sumasamba, sa
sandaling nalinis, ay wala nang kamalayan sa mga kasalanan. Hebreo 10: 2
Kung gayon, wala nang naisip na mag-alay ng mga sakripisyo, wala nang
kapansin-pansin sa Bato kundi sa Bato lamang ang pagsasalita.
Ngunit sa mga haing iyon ay mayroong paalala ng mga kasalanan taun-taon.
Sapagkat hindi posible na ang dugo ng mga toro at kambing ay maaaring
kumuha ng mga kasalanan. Samakatuwid, nang Siya ay dumating sa mundo,
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sinabi Niya: “Ang sakripisyo at handog ay hindi mo ginusto, kundi isang katawan
na Inilaan mo para sa Akin. Sa mga handog na sinusunog at mga hain para sa
kasalanan Hindi ka nasiyahan. Pagkatapos ay sinabi ko, 'Narito, ako ay dumating
— sa dami ng aklat na nakasulat tungkol sa Akin — upang gawin ang Kalooban
mo, O Diyos.' ”
Dati na sinasabi, "Paghahain at handog, handog na susunugin, at handog
para sa kasalanan ay hindi mo ginusto, o kinalugdan mo sila" (na inaalok
alinsunod sa batas), pagkatapos ay sinabi Niya, "Narito, ako ay naparito
upang gawin ang iyong kalooban , O Diyos. ” Inalis Niya ang una upang
maitaguyod Niya ang pangalawa. Sa pamamagitan ng kalooban na iyon
ay napapaging banal sa atin sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan
ni Hesu-Kristo minsan para sa lahat. Mga Hebreo 10: 3–10
Si Jesus ay namatay ng isang beses para sa lahat bilang sagisag ng isang tanso
na ahas sa isang tanso na altar. Ngunit kapag napuno tayo ng Espiritu, ang Krus
ay tumutuon sa isang ganap na naiibang pokus. Ang binibigyang diin ay ang
magandang pagtanggi sa sarili ni Kristo at ang paghahayag ng katangian ng
Ama sa Kanya. Ang dambana ng pagsasakripisyo (paghampas sa Bato) ay
pinalitan ng dambana ng kamangyan (nagsasalita sa Bato) —Ang pagbubuhos
ng dugo sa Kalbaryo ay dinala sa konteksto ng pagbubuhos ng dugo sa
Getsemani kung saan nakumpleto ni Jesus ang gawaing ibinigay sa Kanya ng
Kanyang Ama.
"Pinarangalan Kita sa mundo. Natapos ko na ang gawaing ipinagkaloob
Mo sa Akin na gawin. " Juan 17: 4
Tumingala at mabuhay mahal na makasalanan. Hindi isinugo ng Diyos ang
Kanyang Anak sa mundo upang hatulan ang mundo (Juan 3: 16–17). Sa loob ng
balangkas ng ginintuang dambana, ipinadala ng Diyos ang Kanyang Anak upang
ihayag ang Kaniyang pagkatao at dalhin sa Kanya ang ating kasalanan upang
maniwala tayo sa kapatawaran ng Diyos.
Ang aming minamahal na Ama ay hindi nagsugo ng Kanyang Anak upang
sabihin sa amin na "Ito ang gagawin ko sa iyo para sa iyong mga kasalanan
ngunit nagpasiya akong patayin ang aking Anak sa aking galit." Ano ang
gagawin ng Ama na ito sa Kanyang mga anak? Suriing muli ang Krus mula sa
ginintuang domain at makita ang isang bagay na napakahalaga na iiyak ka para
sa lubos na kagalakan.
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Kapag lumabas ka sa Patyo ng tanso at sa Banal na Lugar ng ginto at pilak
makikita mo ang katarungan ng Diyos ay ibang-iba sa mga kalalakihan.
Sinabihan kami:
Hayaan ang mga masama na baguhin ang kanilang mga paraan at iwaksi
ang mismong pag-iisip na gumawa ng mali. Hayaan silang bumaling sa
PANGINOON upang Siya ay mahabag sa kanila. Oo, lumingon ka sa ating
Diyos, sapagkat Siya ay magpatawad nang labis. Ang aking iniisip ay
walang katulad sa iyong mga iniisip, sabi ng PANGINOON. "At ang Aking
mga paraan ay higit na lampas sa anumang maiisip mo. Sapagka't kung
paanong ang langit ay mataas sa lupa, gayon ang aking mga paraan ay
mas mataas kaysa ang iyong mga paraan at ang ang Aking mga iniisip na
mas mataas kaysa sa iyong mga iniisip. Ang ulan at niyebe ay bumaba
mula sa langit at mananatili sa lupa upang matubigan ang mundo.
Pinatubo nila ang butil, na gumagawa ng binhi para sa magsasaka at
tinapay para sa mga nagugutom. Ito ay pareho sa Aking salita. Pinapadala
ko ito, at palaging gumagawa ng prutas. Gagampanan nito ang lahat ng
gusto ko, at ito ay uunlad saan man ko ipadala. Mabubuhay ka sa
kagalakan at kapayapaan. Ang mga bundok at burol ay sasabog, at ang
mga puno sa parang ay magsasampalakay! Kung saan sa sandaling
mayroong mga tinik, ang mga puno ng sipres ay tutubo. Kung saan lumaki
ang mga kulitis, ang mga myrtle ay sisibol. Ang mga kaganapang ito ay
magdadala ng malaking karangalan sa pangalan ng PANGINOON; sila ay
magiging walang hanggang tanda ng Kanyang kapangyarihan at pagibig. ” Isaias 55: 7–13 (NLT)
Ito ay aking taimtim na pagdarasal na makita mo ang Krus ni Kristo sa isang mas
malawak na mas magandang ilaw na nilinis ng tanso na hustisya ng mga
nahulog na tao at nahulog na mga anghel. Halika sa matamis na ilaw ng
pagmamahal ng ating Ama kung saan ang Kanyang pagmamahal na walang
pasubali ay may kapangyarihang alisin ang lahat ng takot.
Nakamamanghang biyaya mo
Na siyang kaligtasan ko
Hamak na ligaw bulag Mong natagpuan
Paningin ay nabuksan
Biyaya Mo ang naglubay
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Sa pangambang taglay
Sa biyaya Mo unang nanalig
Sa Diyos Na iniibig
Sa pangako Mo’t banal na salita
Ako’y umaasa
Ikaw ang kalasag angking bahagi
Habang-buhay kong Hari
Sa panahong mahina at sa mundo’y pumanaw na
May buhay sa Diyos na payapa walang hanggang ligaya
Daang libo mang taon sa langit magningning tulad sa bituin
Walang hanggan ang magpupuri sa Diyos ng luwalhati
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SELAH

Sa aking minamahal na Tagapagligtas, lumapit ka sa akin sa kadiliman ng aking
kasalanan. Tiniyak mo sa akin ang kapatawaran ng Ama sa paraang naiintindihan
ko at tatanggapin. Naluluha ako sa paghihirap na dinanas mo para sa akin. Puno
ng kahabagan ng iyong Ama, nilakas mo ang madilim na gabi ng mundong ito
upang iligtas ang iyong mahirap na nawala na tupa.
Gaano kabagal ng puso na maunawaan ang katotohanan ng iyong nagawa.
Hindi maipakita sa akin ng kawalang-hanggan ang kaibuturan ng iyong
pagmamahal. Ito ay isang hindi maubos na fountain na kung saan ay iinumin ko
at hindi magsasawa sa lasa nito.
Hangad kong sundin ka, mahal na Kordero, saan ka man magpunta. Binili mo ako
sa gayong walang katapusang gastos. Bagaman kung minsan pakiramdam ko
hindi ako karapat-dapat sa iyong pag-ibig, nagtitiwala ako na hindi mo ako iiwan
at iiwanan. Salamat sa pagpapadala sa akin ng iyong mahalagang Espiritu na
aliwin ako at pagpalain.
Mahal na Tagapagligtas, hangad kong hangarin na ang mga ibinigay mo sa akin
sa mensaheng ito ay makasama rin namin sa kaharian ng Ama. Nararamdaman
ko ang iyong pagmamahal para sa kanila sa aking puso at ang aking hangarin ay
malaki para sa kanilang kaligtasan.
Nagpapasalamat ako sa iyo na natitikman ko ang iyong pagmamahal sa iyong
mga anak at napagsama sa iyo sa iyong pagnanais na ang mundo ay tunay na
makilala ang ating Ama.
Ipagkaloob sa akin ang iyong matamis na Espiritu upang luwalhatiin kita tulad
ng iyong napakagandang niluwalhating Ama para sa amin. Nawa ay ikaw ay
maipakita sa laman sa amin na ang mga puso ng mga tao ay maaaring
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makatanggap ng pagbabayad-sala, sapagkat naibigay mo sa amin ang gawain
ng pagkakasundo.
Ipagkaloob sa bawat isa na basahin ang aklat na ito ang pag-aalaga ng mata
upang makita ang tunay na kagandahan ng Krus at na tayong lahat ay titigil sa
takot na maipako sa krus kasama mo na ang bawat tuhod ay yuyuko at bawat
dila ay magtatapat na Ikaw ang Panginoon sa kaluwalhatian ng ating minamahal
na Ama.
Sa iyong mahalagang pangalan, Panginoong Jesus
Amen.
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Iba pang mga libro na magagamit sa

fatheroflove.info
fatheroflove.info magagamit din sa audiobook para ma-download

Pagmamahal na
Walang Pasubali
Tingnan nang mas malalim
ang ebidensya sa Bibliya na
ang Diyos ng Lumang
Tipan ay kapareho ng kung
ano ang isiniwalat ni Hesus
sa Bagong Tipan. Ang libro
ay isang detalyado at
sistematikong pagsusuri sa
mga katotohanan na
nagbibigay ng isang
direktang paraan upang
tingnan ang maraming
mga kuwento ng Bibliya na
hindi pa napag-isipan. Sa
300 na mga pahina
lamang, ito ay isang
seryosong basahin para sa
mga talagang naghahanap
ng mga sagot. Ang isang
mahusay na sumunod na
pangyayari sa buklet na ito
ay nasa iyong mga kamay.

Orihinal na Pag-ibig
Ang pag-aasawa bilang
isang institusyon ay nasa
ilalim ng seryosong banta.
Bakit maraming tao ang
may masamang karanasan
sa pag-aasawa at mga
relasyon sa pangkalahatan?
Tinitingnan ng Orihinal na
Pag-ibig ang orihinal na
ugnayan na inilarawan sa
Bibliya upang makita kung
anong mga bagay ang
maaari nating malaman na
ang ating sariling mga
relasyon ay maaaring
mapahusay at
pagyamanin. Ang 44 na
pahina ay naka-pack na
may mahahalagang
prinsipyo para sa isang
buhay na buhay na kasal.
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Mga Digmaang
Pagkakakilanlan
Identity Wars is a journey of
self-discovery. It is an
invitation to learn of your
value in a purely relational
context.
This book reveals the
principles that will help
you escape the performance-driven mindset of
this world and find
freedom in your most
important relationships
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