APPLICATION
• Ngayon na alam mo na ang ginawa ni Jesus sa krus para sa iyo,
paano ka dapat mamuhay? Siya ba ang iyong Panginoon at
Tagapagligtas, at handa ka bang sumunod sa Kanya sa bawat araw
ng iyong buhay?
• Anong bahagi ng iyong buhay ang nangangailangan ng
kapayapaan, at paano mo ito makukuha sa Diyos? Maghanap ng
talata sa Bibliya na mangungusap sa iyong sitwasyon at pag-isipan
ito ngayong linggo.

FILIPINO

WEEK 3

Ganap na Panghalili
NOTES

• Paano nagbago ang iyong buhay nang akuin ng Diyos ang iyong
kalungkutan at bigyan ka ng kasiyahan? Sino ang maaari mong
tulungang mapalapit sa Diyos ngayong linggo sa pamamagitan ng
pagbabahagi ng iyong mga natutunan?

PRAYER
• Pumili ng makakasama sa pagdarasal at manalangin sa Diyos.
Pasalamatan Siya sa pagpapadala kay Jesus upang mamatay sa
krus kapalit mo.
• Manalangin na ikaw ay magkaroon ng kaginhawaan at kapayapaan
sa iyong buhay, at magkaroon ng buong pagtitiwala na
naiintindihan ng Diyos ang iyong mga pagdurusa, at na kaya
Niyang gawing kagalakan ang iyong mga kalungkutan.
• Hingin sa Diyos ang mga pagkakataon upang maibahagi ang
ebanghelyo at na ikaw ay magkaroon ng katapangan na sabihin sa
iba ang lahat ng Kanyang ginawa sa iyong buhay.

WARM-UP
• Alalahanin ang isang panahon na ikaw ay nagkasakit. Sino ang
tumulong sa iyo para ikaw ay gumaling?
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• Paano mo napagtatagumpayan ang isang mabigat na sitwasyon?
Ano ang nakapagbibigay sa iyo ng kapayapaan?
• Alalahanin ang isang panahon na kinailangan mong
manghimasok sa sitwasyon ng isang kaibigan upang tumulong?
Ano ang nangyari?

WORD

Ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga
kalungkutang dapat sana’y tayo ang dumanas. Ang
akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa
kanyang mga kasalanan. 5Ang totoo, sinugatan siya
dahil sa ating mga pagsuway; binugbog siya dahil sa
ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay
sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat
niya ay gumaling tayo. ISAIAS 53:4,5
4

Ang Diyos ang ating mabait at mapagmahal na Ama, subalit Siya din ay
banal. At dahil sa Kanyang kabanalan, Siya din ang Diyos ng hustisya na
may pagkamuhi sa kasalanan. Ang parusa sa kasalanan ay kamatayan
(Mga Taga-Roma 6:23). Sa Lumang Tipan, hayop ang ginamit na pamalit
bilang alay. Kailangan itong gawin para sa ikalilinis ng tao mula sa
kanilang mga kasalanan. Sa Bagong Tipan, Si Jesus ang naging alay
para sa ating mga kasalanan at nagpawalang-sala sa atin sa harapan ng
ating Ama. Siya lamang ang maaaring maging panghalili. Sa araling ito,
ating aalamin kung ano ang kihuha ni Jesus sa atin noong Siya ay pinako
sa krus at kung ano ang Kanyang ibinigay sa atin bilang kapalit nito.

1

Ang Kanyang kalungkutan
para sa ating kapayapaan.
Ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutang dapat
sana’y tayo ang dumanas . . . ISAIAS 53:4
Kinuha ni Jesus ang kalungkutan, pagdurusa, at walang hanggang
pagkahiwalay sa Diyos, na siyang bunga ng ating kasalanan.
Kapalit nito ay ibinigay niya sa atin ang kapayapaan at ibinalik
Niya tayo sa tamang relasyon sa Diyos. Papaano mo naranasan
ang kapayapaan ng Diyos magmula nang tanggapin mo si Jesus
bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas?

2

Ang Kanyang pagdurusa para sa ating kasalanan.
Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway; binugbog
siya dahil sa ating kasamaan . . . ISAIAS 53:5
Si Jesus ay hindi kailanman nagkasala, subalit Siya ay walang
patawad na pinarusahan para sa ating mga kasalanan na para
bang Siya mismo ay naging isang kasalanan (2 Mga Taga-Corinto
5:21). Kung tayo ay nagtitiwala kay Jesus, hindi natin dapat
katatakutan ang paghatol ng Diyos. Anong uri ng pagdurusa ang
naranasan ni Jesus bilang kapalit-panghalili ng pagdurusa na
dapat ay sa atin?

3

Ang Kanyang mga sugat para sa ating kagalingan.
. . . dahil sa mga sugat niya ay gumaling tayo. ISAIAS 53:5
Si Jesus ay nakaranas ng mga hagupit at pagpalo, na sinundan
ng napakahirap na kamatayan sa krus. Ginawa Niya ang lahat
ng ito upang akuin ang lahat ng kasalanan sa mundo. Dahil sa
pagtanggap ni Jesus ng malubhang kaparusahan na dapat sana
ay para sa atin, maari na nating tanggapin ang kagalingan. Bakit
kusang-loob na inalay ni Jesus ang Kanyang sarili para sa atin?
Bakit Siya namatay sa krus para sa atin?

