
A
ng Panginoong Jesus ay kinabakasan ng kalungkutan nang Siya ay
pumasok sa bakuran ng templo at minasdan ang kaguluhan. Sa bawat
dako ay nakita Niya ang mga kulungan na puno ng mga hayop na

panghandog at narinig ang malalakas na tinig ng mga nagbibiIi ng mga ito 
na nakikipagtawaran sa mga bumibisitang manlalakbay para sa pinakamataas 
na halaga.

Hindi kailanman panukala ng Dios ang ganitong kaguluhan. Nang itayo ni
Solomon ang unang templo sa Jerusalem ay gayon na lamang ang paggalang sa

tahanan ng Dios anupa’t ni tunog ng martilyo ay walang
narinig samantalang ginagawa ito. Ang mga bato at tabla
ay pinutol sa ibang lugar bago ito dinala sa templo at
doon ay tahimik na pinagakmaakma (I Hari 6:7).

Si Jesus ay nakasumpong ng ilang lubid na pantali 
sa mga tupa at ginawa Niya itong panghampas. Ang
Anak ng Dios ay malakas na nagsalita na tila tunog 
ng trumpeta: “Alisin ninyo rito ang mga bagay na ito:
huwag ninyong gawin ang bahay ng Aking Ama na
bahay-kalakal.” Juan 2:16. “Nasusutat, ang Aking bahay
ay tatawaging bahay panalanginan, ngunit ginawa 
ninyong yungib ng mga tulisan.” Mateo 21:13. Isa-isa
Niyang tinungo ang mga kubol at pinakawalan ang mga
hayop at itinaob ang mga mesa ng mga nagpapalit ng
salapi.

Nang madama nila na sila’y nasa harap ng
Makapangyarihan sa lahat, ang mga mangangalakal ay
nagtakbuhang lahat palabas ng bakuran ng templo. Higit
sa anumang bagay, nais ng Panginoon na ang mga tao 

ay magkaroon ng maliwanag na pananaw sa pagibig at kadalisayan ng Kanyang
Amang nasa langit. Ito ang dahilan ng pagkawasak ng Kanyang puso nang 
makita Niyang ang banal na templo ay ginawang palengke.

Una rito, maraming taon na ang nakaraan, si propeta Daniel ay paunang
nagsabi ng ibang panahon na ang templo ay marurumihan, babaguhin ang
katotohanan ng Dios, at uusigin ang Kanyang bayan. At muli, ang Panginoon 
ay darating upang linisin ang Kanyang santuwaryo.

Juan 2:13-17
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