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 Sa panahon ng Kanyang Ministeryo sa Galilea, ipinakita ni Jesus ang
Kanyang sarili bilang Mesiyas, ang Tagapagligtas na ipinadala mula sa
Diyos.

Malinaw ang kanyang mensahe: “ Naganap na ang panahon, at malapit
na ang kaharian ng Diyos. Magsisi, at maniwala sa
ebanghelyo.” — Marcos 1:15
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Ang kaniyang mga himala ay marami: “Nilibot ni Jesus ang buong
Galilea, na nagtuturo sa kanilang mga sinagoga, na ipinangangaral
ang ebanghelyo ng kaharian, at nagpapagaling ng lahat ng uri ng
sakit at lahat ng uri ng karamdaman sa mga tao . ” — Mateo 4:23
Ang Kanyang motibo ay dalisay: “ Sapagkat maging ang Anak ng Tao ay
hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at
ibigay ang Kanyang buhay na pantubos sa marami.” — Marcos 10:45

   Tinutukoy ng mga istoryador ng simbahan ang pagpasok ni Jesus sa
Jerusalem bilang "Ang Magtagumpay na Pagpasok ng Panginoon."

Bagaman ito ang kaisipan ng mga tao ng Israel, dahil inaasahan nila ang
pagdating ng isang taong hari na magpapalaya sa kanila mula sa kanilang
pagkaalipin sa Roma, hindi ito ang layunin o layunin ng ginagawa ni
Jesus.
Sa Marcos 10:33-34 , sinabi ni Jesus sa Kanyang mga disipulo: “Narito,
tayo ay umaahon sa Jerusalem, at ang Anak ng Tao ay ipagkakanulo
sa mga punong saserdote at sa mga eskriba; at hahatulan nila Siya
ng kamatayan at ibibigay sa mga Gentil; at Siya'y kanilang tutuyain,
at hahampasin Siya, at luluraan Siya, at Siya'y papatayin. At sa
ikatlong araw ay mabubuhay Siyang muli.”
Sa Zacarias 9:9 , sinabi ng propeta: “ Magalak ka nang husto, O anak na
babae ng Sion! Sumigaw ka, O anak na babae ng Jerusalem! Narito,
ang iyong Hari ay dumarating sa iyo; Siya ay makatarungan at may
kaligtasan, mababa at nakasakay sa isang asno, isang bisiro, ang
anak ng isang asno."
Sinabi ni Zacarias na ang taong tumupad sa propesiya na ito ay ang
Haring hinahanap nila - ang Mesiyas - at pararangalan at pupurihin nila
Siya nang ganoon. Gayunpaman, hindi Siya ang Haring inaasahan nila, at
sa huli, tatanggihan nila Siya.
Sa halip na Siya ay isang mananakop na Hari kasama ang lahat ng
Kanyang mga bihag sa likod Niya, si Jesus ang magiging Nagdurusa na
Lingkod, na dumating upang palayain ang mga bihag!

Ang kanyang korona ay magiging isang krus.
Ang kanyang setro ay isang tambo.
Ang Kanyang kaharian ay hindi sa mundong ito.
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Ayon kay Sir Robert Anderson ng Scotland Yard, na gumugol ng
huling 20 taon ng kanyang buhay sa pag-aaral ng Bibliya,
pumasok si Jesus sa Jerusalem noong Abril 6, AD 30, eksaktong
430 taon mula noong araw na inilabas ng Hari ng Persia ang utos
na nagpapahintulot kay Nehemias. upang bumalik at muling itayo
ang mga pader ng Jerusalem, na tinutupad ang hula ni Daniel.
 

1. Isang Buhay na Pagpapakita ng Kanyang Pagka-Diyos – Marcos 11:1-
6 , Vs. 3 – “At kung may magsabi sa iyo, 'Bakit mo ginagawa
ito?' sabihin mo, 'Kailangan ito ng Panginoon,' at kaagad niyang
ipapadala ito rito."

Si Jesus at ang Kanyang mga disipulo ay nagkampo sa Bethpage, na nasa
Bundok ng mga Olibo, na tinatanaw ang Jerusalem.

Ito ang bundok kung saan:

Si Jesus at ang mga disipulo ay gumugol ng maraming oras na
magkasama.
Si Hesus ay pawis ng dugo habang Siya ay nananalangin sa Ama.
Si Jesus ay pisikal na umakyat pabalik sa langit.
Si Jesus ay babalik sa Kanyang muling pagparito bilang Hari ng
mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon.

   Ipinadala ni Jesus ang dalawa sa mga disipulo sa ibang nayon upang
humanap ng isang tiyak na batang asno at dalhin ito sa Kanya.

Ang tiyak na bisiro ay magiging:

Sa labas ng village.
Nakatali sa halip na kumalas.
Hindi kailanman pinaamo o nasira para sumakay.
Masayang ibinigay ng may-ari nito, nang malaman niya kung para
kanino iyon.

Sa pagsasabi sa mga lalaking ito kung ano ang mararanasan nila kapag
sinunod nila Siya , iginiit ni Jesus ang Kanyang
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Omniscience. Masasabi ni Jesus ang hinaharap na parang ang
kasalukuyan.
Sa pagsasabi sa mga lalaking ito kung ano ang kanilang sasabihin kapag
nagtanong ang may-ari ng bisiro kung bakit nila dinadala ang kanyang
bisiro , iginiit ni Jesus ang Kanyang Soberanya. Siya ang Panginoon
sa lahat ng bagay.
Kapag kinikilala natin ang pagiging Panginoon ni Jesucristo, susundin
natin Siya nang walang pag-aalinlangan, pag-aalinlangan, kwalipikasyon,
o pag-aalinlangan.

“Ang tanong sa kaligtasan ay hindi kung si Jesus ay Panginoon, ngunit kung
tayo ay nagpapasakop sa Kanyang panginoon. Siya ay Panginoon, at ang mga
tumatanggi sa Kanya bilang Panginoon ay hindi maaaring gamitin Siya bilang

Tagapagligtas."
Dr. John MacArthur

2. Isang Buhay na Pagpapakita ng Kanyang Ministeryo – Marcos 11:7-
10 , Vs. 9 – “Nang magkagayo'y ang mga nauna at ang mga sumusunod
ay nagsisigawan, na nangagsasabi, Hosanna, pagpalain Siya na
pumaparito sa pangalan ng Panginoon!'
   Pagpasok ni Jesus sa lungsod, sumigaw ang mga tao:

Awit 118:26 – “Hosanna, Hosanna, purihin ang dumarating sa
pangalan ng Panginoon!”

Ang ibig sabihin ng Hosanna ay “Iligtas mo kami ngayon!”

Marcos 11:10 – “Purihin ang Kaharian ng ating Ama, si David, na
dumarating sa pangalan ng Panginoon. Hosanna sa kaitaasan!”

   Nang nasaksihan ang pagkabuhay na mag-uli ni Lazarus, at nalaman na
ito ang oras ng Paskuwa, napagpasyahan ng mga tao na si Jesus ang
Mesiyas na naparito upang ibalik ang bansa sa dating kaluwalhatian nito - si
Jesus ang magiging kanilang Hari .

Ipinapahayag nila si Jesus bilang ang Hari na gusto nila, ngunit hindi Siya
ang Hari.
Si Jesus ay hindi naparito upang maging isang tao na hari - ngunit upang
patunayan ang Kanyang sarili bilang ang Hari ng mga Hari!
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Hindi naparito si Jesus upang ipagdiwang ang Kanyang tagumpay laban
sa Kanyang mga kaaway, sapagkat hinarap pa Niya ang pagpapako sa
krus bago Niya matamasa ang Kanyang muling pagkabuhay.

   Nang marinig ng mga Fariseo na pinupuri ng mga tao si Jesus bilang
kanilang Hari, tinanong nila Siya kung bakit hindi Niya sila pinigilan.

Sa Lucas 19:40 , sinabi ni Jesus: “Sinasabi ko sa inyo, kung ang mga
ito ay tatahimik, ang mga bato ay sisigaw kaagad.”

“Sa paglapit sa Kanya na parang sa isang buhay na bato, na tunay na
itinakuwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga, kayo naman,
bilang mga batong buhay , ay itinatayo ng isang espirituwal na bahay,
isang banal na pagkasaserdote, upang maghandog ng espirituwal na
mga handog na kaayaaya sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong

Hesukristo. Kayo ay Kanyang sariling natatanging bayan, upang
maipahayag ninyo ang mga papuri sa Kanya na tumawag sa inyo mula

sa kadiliman tungo sa Kanyang kamangha-manghang liwanag."
Mula sa 1 Pedro 2:4-9

3. Isang Buhay na Pagsusuri sa Relihiyon ng Tao – Marcos 11:11-26 –
Vs. 17 – “Pagkatapos ay nagturo Siya, na sinasabi sa kanila, “Hindi ba
nasusulat, 'Ang aking bahay ay tatawaging bahay-panalanginan para sa
lahat ng mga bansa'? Ngunit ginawa ninyo itong 'den ng mga
magnanakaw.'”
   Sinasabi ng Bibliya na si Jesus ay tumangis sa lungsod ng Jerusalem dahil
tinanggihan nila Siya bilang ang Mesiyas: Ang Tagapagligtas ay sinugo mula
sa Diyos, at alam Niya kung ano ang mangyayari sa kanila.

Lumakad si Jesus sa templo at nalungkot dahil sa pagpapaimbabaw ng
kanilang mga relihiyosong seremonya.
Kinabukasan ay isinumpa Niya ang isang puno ng igos dahil ito ay
mapupuspos ng mga dahon, ngunit ito ay hindi nagbunga – sumisimbolo
sa bansang Israel na hinog na sa huwad na relihiyon, ngunit ito ay nabigo
na magbigay ng buhay.
Kinaumagahan, ang puno ng igos ay natuyo hanggang sa mga ugat nito.
Nang magkagayo'y pumasok si Jesus sa templo at nilinis ito sa mga
nagtitinda ng mga kalakal, at sa mga nanunuya sa templo.
Sinumpa ni Jesus ang kanilang relihiyon gaya ng pagsumpa Niya sa puno
ng igos, at 70 taon pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, ang
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templo ay nawasak.
Sinabi ni Jesus sa mga disipulo na hindi pinabayaan ng Diyos ang mga
tao ng Israel, ngunit ang mga tao ng Israel ay nawala ang kanilang
pananampalataya sa Diyos.
Ang kanilang espirituwal na buhay ay nalanta – wala silang kakayahang
magbunga ng nagbibigay-buhay.
Sinabi ni Jesus na ang “bundok” na humaharang sa kapangyarihan ng
Diyos sa kanilang buhay ay ang kawalan nila ng kapatawaran sa mga
lumabag sa kanila, kasama na ang Pamahalaang Romano.
Ang bundok na pumipigil sa matagumpay na pagpasok ng ating
Panginoon sa ating buhay ay hindi pagpapatawad.


