
Marcos 11:11-25
11 At pumasok siya sa Jerusalem, sa templo; at nang malingap niya sa 
palibotlibot ang lahat ng mga bagay, at palibhasa'y hapon na, ay pumaroon 
siya sa Betania na kasama ang labingdalawa. 
12 At sa kinabukasan, pagkaalis nila sa Betania, ay nagutom siya. 
13 At pagkatanaw niya sa malayo ng isang puno ng igos na may mga dahon, 
ay lumapit siya, na baka sakaling makasumpong doon ng anoman: at nang 
siya'y malapit sa kaniya ay wala siyang nasumpungang anoman kundi mga 
dahon; sapagka't hindi panahon ng mga igos. 
14 At sumagot si Jesus at sinabi rito, Sinomang tao'y hindi kakain ng iyong 
bunga mula ngayon at magpakailan man. At ito'y narinig ng kaniyang mga 
alagad. 
15 At nagsidating sila sa Jerusalem: at pumasok siya sa templo, at 
nagpasimulang kaniyang itinaboy ang nangagbibili at nagsisibili sa loob ng 
templo, at ginulo ang mga dulang ng nangagpapalit ng salapi, at ang mga 
upuan ng nangagbibili ng mga kalapati; 
16 At hindi niya ipinahintulot na sinoman ay magdala ng anomang sisidlan sa 
templo. 
17 At siya'y nagturo, at sinabi sa kanila, Hindi baga nasusulat, Ang aking 
bahay ay tatawaging bahay-panalanginan ng lahat ng mga bansa? 
datapuwa't ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. 
18 At yao'y narinig ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba, at 
pinagsisikapan kung paanong siya'y kanilang maipapapuksa: sapagka't 
nangatatakot sila sa kaniya, dahil sa buong karamihan ay nanggigilalas sa 
kaniyang aral. 
19 At gabi-gabi'y lumalabas siya sa bayan. 
20 At sa pagdaraan nila pagka umaga, ay nakita nila na ang puno ng igos ay 
tuyo na mula sa mga ugat. 
21 At sa pagkaalaala ni Pedro ay sinabi sa kaniya, Rabi, narito, ang sinumpa 
mong puno ng igos ay natuyo. 
22 At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, Magkaroon kayo ng 
pananampalataya sa Dios. 
23 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sinomang magsabi sa bundok na 
ito, Mapataas ka at mapasugba ka sa dagat; at hindi magalinlangan sa 
kaniyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi niya; ay 
kakamtin niya yaon. 
24 Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Ang lahat ng mga bagay na inyong 
idinadalangin at hinihingi, ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap 
na, at inyong kakamtin. 
25 At kailan man kayo'y nangakatayong nagsisipanalangin, mangagpatawad 
kayo, kung mayroon kayong anomang laban sa kanino man; upang ang 
inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga 
kasalanan. 

A Fig Tree, The Temple, and following Jesus 

RECAP / REVIEW:
The Greek word ἔθνος (ethnicity) refers to the culture and 
customs of a people. It is where we get the word ethnicity, which 
is a collection of customs associated with a group/nation.
The Temple was meant to be a place where people could 
connect to God, and where Gentiles who do not yet know 
God could witness His people in worship and come to Him.
What’s happening with the fig tree is very closely related to 
what’s happening there in the Temple.
• The fig tree is symbolic of the absence of ________ ________ 
in the lives of the people.
• And what Jesus does to the fig tree is symbolic of _____ 
___________ on fruitless religion / religiosity.
Jesus wants His disciples to bear fruit.
Jesus also wants His disciples to have an active, living faith in 
God … and thereby be fruitful.

Three fruits mentioned here:
• ________________________  • _________________________
• ___________________________________________________
QUESTIONS:
1) Are you being fruitful? God is calling us to radically follow Him by 
trusting fully in God, and demonstrating that trust in:
—our praying
—our forgiving
—and in our witnessing
2) Is there a place where we need to bear fruit, but are not (in our 
prayer, forgiving, or witnessing)? People these days are very busy, but 
are we busy with the right things?
3) In what way will you bear fruit this week?

NOTES:________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________




