
Kabuuan kay Cristo
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WARM-UP

• Paano ka sumasagot sa kaibigan mong nagbibigay sa iyo ng espesyal na 
handog o libreng pagkain? Bakit ito ang nagiging sagot mo?

• Nakabasa ka na ba ng kuwento, o nakapanood ng pelikula na may 
malungkot na pagtatapos? Nagustuhan mo ba ito? Bakit oo o bakit hindi?

• Ibahagi ang isa sa mga kakilala mong tao na nagpakita ng walang 
pagiimbot. Ano ang ginawa niya na nagpakita nito?



WORD 11Dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Cristo, tinuli na kayo. Ang 
pagtutuli na ito ay hindi pisikal kundi espirituwal—ang pag-
aalis ng masasamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling 
mula kay Cristo. 12Inilibing kayong kasama ni Cristo nang 
bautismuhan kayo. At dahil nakay Cristo na kayo, muli 
kayong binuhay na kasama niya, dahil nananalig kayo sa 
kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa kanya. ^ 
^MGA TAGA-COLOSAS 2:11,12

(Basahin din ang MGA TAGA-COLOSAS 2:13-15.)

Ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa iglesya sa Colosa ang 
kabuuan ng kung sino si Cristo at kung ano ang ginawa Niya para sa atin. Alam 
niya na ang tanging paraan upang malabanan ang mga maling katuruan ay ang 
pag-alam, pag-intindi, at paniniwala sa ebanghelyo. Binayaran ni Cristo ang 
buong halaga ng ating kaligtasan at pagkakasundo sa Ama. Sa Kanya, tayo na 
mga namatay, may pagkaka-utang, at talunan ay maaaring mamuhay nang may 
kapatawaran, at katagumpayan. Sa araling ito, ating titingnan kung ano ang 
ginawa ni Cristo para sa atin.

1 Namatay si Cristo kapalit natin.

Noong una, itinuturing kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga 
kasalanan ninyo. Pero ngayon, binuhay kayo ng Diyos kasama ni Cristo. 
Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. ^MGA TAGA-COLOSAS 2:13

Tayo ay karapat-dapat na mamatay dahil sa ating mga kasalanan. Subalit 
dahil sa awa at pag-ibig ng Diyos sa atin, kinuha ni Cristo ang lugar na 
dapat nating kalagyan. Sa Kanya, tayo ay nabuhay at binago. Ngayon, 
kapag nakikita tayo ng Diyos, nakikita Niya ang sakripisyo ni Cristo na 
nagsilbing kabayaran para sa atin. Bakit tayo itinuring na mga patay? 
Sino ang bumuhay sa atin?

 
 
 



2 Binayaran ni Cristo ang ating mga kasalanan.

13. . . binuhay kayo ng Diyos kasama ni Cristo. Pinatawad niya ang lahat 
ng kasalanan natin. 14May pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi 
natin matupad ang Kautusan. Pero inalis ito ng Diyos sa pamamagitan 
ng pagkapako ni Cristo sa krus. Kaya hindi na tayo parurusahan.  
MGA TAGA-COLOSAS 2:13,14

Dahil sa ating kasalanan at rebelyon laban sa Diyos, nalubog tayo 
sa utang na hindi natin kayang bayaran. Ngayon, kay Cristo, tayo 
ay nagkaroon ng kapatawaran sa lahat ng ito, at ang ating utang ay 
nabayaran dahil sa krus. Si Jesus lamang ang makapagbibigay sa atin  
ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, at wala tayong magagawa o 
dapat gawin upang maging karapat-dapat na tumanggap nito. Sa Lucas 
7:47, bakit kaya sinabi ni Jesus na ang pagpapatawad ay nagbubunga  
ng pag-ibig? Gaano karami ang pinatawad sa iyo? Gaano karami ka 
dapat magpatawad?

 
 
 

3 Nilupig ni Cristo ang masasamang espiritu.

Doon din sa krus nilupig ng Diyos ang mga espiritung namumuno at may 
kapangyarihan, at ipinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag na niya.  
MGA TAGA-COLOSAS 2:15

(Basahin din ang MGA TAGA-EFESO 6:10-13.)

Si Cristo ay hindi lamang nagbigay sa atin ng kaligtasan at kapatawaran. 
Binigyan din Niya tayo ng katagumpayan laban sa lahat ng puwersa  
ng kadiliman at kasamaan. Hindi ito dapat magdulot ng pagkatakot  
sa kaaway o kaya ay pagiging mausisa tungkol sa kanya. Bagkus, dapat 
ito magdulot ng pagtitiwala sa tagumpay ni Cristo at ng kasiguraduhan  
na taglay Niya ang ganap na kapangyarihan at awtoridad. Dahil sa  
totoo ang espirituwal na mundo, paano tayo dapat tumugon ayon sa  
Mga Taga-Efeso 6:13?

 
 
 



APPLICATION

• Naniniwala ka ba na napatawad ka na sa maliit o maging sa malaki na 
bagay? Paano nito maapektuhan ang pagmamahal mo sa Diyos o sa 
ibang tao?

• May mga kasalanan bang ihiningi mo na ng kapatawaran sa Diyos, subalit 
pakiramdam mo ay nagbibigay pa rin ng hatol sa iyo? Naniniwala ka ba na 
kay Cristo, ang talaan ng iyong pagkakautang ay nakansela na at naipako 
sa krus? Nais mo bang pag-aralan at pag-isipan ang mga nakasulat sa 
Mga Taga-Roma 8 ngayong linggo?

• Ngayong alam mo na may espirituwal na aspeto ang ating mundo, paano 
sa palagay mo ikaw maaaring mamuhay at tumugon? Sa anong bahagi 
ng iyong buhay mo kailangang labanan ang kaaway? Naniniwala ka ba na 
kapag nilabanan mo ang kaaway, tatakbo ito palayo sa iyo (Santiago 4:7)?

PRAYER

• Pasalamatan ang Diyos sa ganap at sapat na sakripisyo ni Jesus sa 
krus. Pasalamatan ang Diyos na kay Cristo, mayroon tayong katubusan, 
kapatawaran, pagkakasundo, at tagumpay. 

• Ipanalangin na ikaw ay magkaroon ng mas malalim na pagka-unawa 
sa ebanghelyo at na ito ay magbunga ng pagbabagong buhay. 
Ipanalangin na ang iyong bagong buhay ay maging patotoo ng 
awa at pag-ibig ng Diyos.

• Hingin sa Diyos na bigyan ka ng kapangyarihan na labanan ang kaaway. 
Ipanalangin na ikaw ay maging matatag sa Diyos at malakas dahil sa 
Kanyang lakas. Ipanalangin na maisuot mo ang kasuotang pandigma ng 
Diyos, at magawa mong mapagtagumpayan ang mga plano ng kaaway, 
at na magawa mong maging matatag.
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