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Nais mo bang malaman .

• ang ilang kahangahangang ba-
lita?

• ang katotohanan tungkol sa
Diyos?

• kung paano magkakaroon ng
isang buhay na maligaya?

Kung gayon, ang Patnubay Sa Pag-
aaral ng Juan at ang kasamang aklat
na Mabuting Balita ni Juan ay sadyang
naisulat para sa iyo. Ang patnubay sa
pag-aaral ay gumagamit ng nakawiwili
at makabagong paraan ng pagtuturo sa
sarili, upang . . .

• matutuhan mo ito ng madali.

• maalaala mo ito ng higit na
matagal.

• magkaroon ka ng tunay na
kasiyahan habang ikaw ay nag-
aaral.

Ang pag-aaral sa aklat na ito ay
katulad ng isang laro. Sundan mo
lamang ang mga tagubilin at subukan
ang iyong sarili habang lumalalim ka
sa pag-aaral. Kagaya ng hbulibong
mag-aaral sa maraming bansa, masisi-
yahan ka na matutuhan ang detalye
ng Mabuting Balita na inihanda para
sa iyo lamang.
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MAG-USAP
MUNA :rAYO

Bakit Ka Nag-aaral Ng Kursong Ito?

Ang paksa ng kursong ito ay tungkol sa Isang
taong isinilang may 2,000 taon na ang nakaka-
raan .: Bakit mo pag-aaralan ito? Ano ang ibubu-
nga nito sa lyong buhay'? Paano ka matutulu-
ngan ng araling ito? Anoman ang lyong .chlu-
yon, kapaki-pakinabang para sa lyong malaman
ang tungkol kay Jesus, ang Kanyang buhay, ang
Kanyang mga turo, at ang Kanyang mga kara-
patan.

lkaw ba ay naghahanap ng pagmumulan ng
bagong kapangyanhan at kaligayahan sa lyong
buhay? Ito'y matatagpuan mo sa mga araling
ItO. Ang Mabuting Balita na matagal nang nai-
sulat ay may pinakamahusay na katugunan sa
mga suliranin ngayon. Nais mo bang masumpu-
ngan ang katotohanan sa iyong espmtuwal na
buhay? O kaya'y palakasin ang lyong pananam-
palataya? O higit mong makilala ang Diyos?
Iyong ]l1aSUSumpungan ang lyong hinahanap ha-
bang lyong sinusunod ang mga tuntunin sa pat-
nubay ng pag-aaral na ito.
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8 Patnubay sa Pag-aaral ng Juan

Anoman ang iyong layunin, laging ituon dito
ang iyong isipan habang Ikaw ay nag-aaral. Ha-
bang Isinasabuhay mo ang mga arahng ito, lalong
magigmg malaki ang pakinabang mo sa kursong
ito. .

Ang Dalawa Mong Aklat '

Kung pinag-aaralan mo ang kursong ito sa
pamamagitan ng pakikrpagsulatan ikaw ay tatang-
gap ng dalawang aklat Mabuting Balita ni Juan
at ang aklat na Ito, Patnubay sa Pag-aaral ng Juan
Ito'y kapwa malilnt na aklat at madaling dalhin
at mapag-aaralan kapag nagkaroon ka ng ilang
sandali.

Pag-aaral Sa Sariling Pagtuturo

Masisiyahan ka sa makabagong paraan ng
pag-aaral sa sariling pagtuturo na ginagamit sa
patnubay sa pag-aaral na ito. Papatnubayan ka
nito sa bawa't aralin. Sundin mo lamang ang
mga alituntunin. Ang iyong patnubay sa pag-
aaral ang magtuturo sa iyo kung saan ang baba-
sahin mo sa Mabuting Balita ni Juan. Pagkatapos
kakausapin ka nito at magtatanong tungkol sa
iyong binasa. Kapag nasagot mo ang mga ito,
tingnan kung tama ang iyong sagot sa sagot sa
katapusan ng aralin at bigyan mo ng antas ang
ginawa mo.
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MGA PANGKAT

Bawa't aralin ay nahahati sa mga pangkat.·
Huwag mo nang hintaying magkapanahon ka sa
pag-aaral ng isang buong aralin sa isang upuan.
Bawa't pangkat ay may kani-kaniyang mga
tanong upang makapagpatuloy kang mag-aral
hangga't ibig mo sa isang panahon. Gawin mo
ang kaya mong gawin, kahit saan at kailanman.
Hangga't maaari, pagsikapan mong matapos ang
isang aralin sa isang linggo.

Ang Gagawin Mo

Mahahalagang lahat ang mga tanong at Ibang
bagay na gagawin mo sa katapusan ng bawa't
isang pangkat ng arahn. Ito'y ...

• maglalayo sa lyong isipan sa di-dapat
~~in. /

• susubuk sa iyong pang-unawa sa kaba-
basa mo lamang.

• tutulong sa lyong ikapit ang turo sa mga
k.isalukuyang pangyayan at sa lyong mga
kakailanganin.

Isinulat ang aklat na ito tulad ng sa isang
aklat-sanayan (workbook). Kung ito'y pahiram
lamang sa iyo, o kung muhng gagamitin, isulat
mo ang mga sagot sa isang kuwaderno. Kung
hindi, punan mo ang mga patlang o tandaan ang
wastong sagot sa aklat na rin.
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Narito ang halimbawa ng un ng tanong na
kakaharapin mo. Sa ilalim ng tanong ay ang mga
maaaring maging kasagutan. Pipiliin mo ang was-
tong sagot at lagyan ng panandang X, ang tabi
nito, gaya ng nasa halimbawang' ito:

1. Anong uri ng aklat ito?
a) Isang patnubay sa pag-aaral ng,

Mabuting Balita ni Lucas
.X. b)Isang patnubay sa pag-aaral ng

Mabuting Balita ni Juan.
e) Isang pandebosyong patnubay sa

Mabuting Balita nt Juan.

Ang lyong Talaan ng Mag-aaral

Sa may katapusan ng aklat na Ito ay may
talaan ng mag-aaral na dapat punan sa katapu-
san ng bawa't aralin. Ang iyong tala ukol sa ga-
wamg pangmemona at ang bilang ng mga was-
tong sagot sa bawa't aralm at ang iyong mga
sagot sa tala ng rnag-aaral ay siyang saligan ng
iyong guro sa takbo ng lyong pag-aaral. Sulatan
mo ang lyong guro kung may suliranm ka sa
aralin; Ikagagalak niyang tulungan ka.

Upang makatanggap ka ng magandang kati-
bayan ng pagtatapos ng kursong Ito, ipadala mo
ang tala ng mag-aaral - p Isang SIpi nito kung
ang aklat ay gagarrutmg muli ~. Sd

International Correspondence Instrtute
P.O. Box 1084. Manila
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Natutuhan ni Juan ang Mabuting Balita
Ipinamalita ni Juan ang Mabuting Balita

Ang Salita ng Buhay
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Ang Salita ay nagkatawang-tao

Ang Mensahe ni Juan Bautista

Ang Cordero ng Diyos
Ang Mga Unang Alagad ni Jesus
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ANG MABUTING BALITA NI JUAN

Natutuhan ni Juan ang mabuting balita

Halos dalawang hbong taon na ang nakara-
raan nang iwan ni Juan, isang mangingisda, ang
kanyang bangka at lambat upang sumunod sa
isang gurong tinatawag na Jesus. Sa loob ng tatlo.
at kalahatmg taon, siya at ang labmg-isa pang
mga lalaki ay nakisama kay Jesus sa bayan-bayan
ng bansang Palestm. SIla ang Kanyang mga
alagad o mag-aaral.

Natutuhang mabuti ru Juan at ng ibang mga
alagad ang mga araling Itinuro ni Jesus tungkol
sa Diyos at ang Kanyang pag-ibig sa lahat ng
tao. Kilalang-kilala ru Juan SI Jesus pagka't SIya
ang kanyang pmakarnatalik na kaibigan.

Ang mabutmg balita (o ebanghelyo) ay na-
tutuhang mabuti ru juan at ng Ibang mga alagad.
Napag-aralan rulang SI Jesus ang Anak ng DIYOS.
Napanto sa lupa SI Jesus upang iligtas ang mga
lalaki, babae, at mga kabataang babae at lalaki
sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban sila
ng buhay na walang hanggan. Bago. magbalik si
'Jesus sa langit pinagbilinan NIya ang mga alagad
na ibahagi ang mabutmg balita sa lahat ng tao
dito sa lupa.

Ipinangako NIya sa mga alagad na ang Banal
na Espmtu ang tutulong na magpapaalaala sa
kanila sa lahat ng mga bagay na Kanyang itinuro
sa kanila. Tutulungan sila ng Espiritu Santo na
ibahagi ang mabutmg balita sa Ib~a.
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Ang Ga9awin Mo .. ~'\ ~ .
"Sâ ilalim ng bawa't isang" sumusunod'

na tanong ay maraming kasagutan, Isa
lamang dito. ang tama .. Pilim mo ang .' •
wastong sagot at sulatan ng X ang,
tabi nito. ~

l. Sino si Juan, ang tagasunod ni'
Jesus')

a) SI Juan Bautista
.... : b) Isang mangingisda na na- .

ging matalik na kaibigan
o"ni 'Jesus" - .. <'. :.

• >

••• 0. k) Isang karpinterong taga
Galilea

2. Ga~no katagal nakasa~~ ni' Juan
si Jesus at nakinig ng kanyang
turo? '" ~ ;
..... a) Tatlo at kalahating lrnggo .
. ... " ,b) ~Tatlo .at kal~hatir:g .,~u- ~ •

~ wan. ~ _
..... k) Tatlo at kalahatmg taon.

, 3. Ano ang kahulugan ng ebanghelyoî ;'....:l a) Mabutmg BalIta.' ~.
..... b)· Mensahe tungkol sa Diyos,

~ ~:"" ~ ~ ~ A ~,.I.... : k) Bahay ni Cristo.' "
Kung hindi ka nakatitiyak sa mga sagot,

~', 'pagbaIikan mo ang iyong-nabasa hang-
gang malaman mo ang sagot. Sa katapu-
san ng aralm tingnan ang iyong mga
sagot sa tamang sagot àt lagyan hg

. antas ang lyong gawa .

•



14 Patnubay va Pag-aaral ng Juan

Ipinamalita ni Juan ang mabuting balita

Ginugol ni Juan ang kanyang buong buhay
sa pagbabalita niya ng mabuting balita' na natu-
tuhan niya mula kay Jesus. Nang siya'y tuman-
da na, ipinasulat sa kanya ng Diyos ang mabu-
ting balita. Magpapakopya ng marami nito para
sa lahat ng tao sa buong mundo. Ibig ng Diyos
na ibahagi ni Juan ang mabuting balita sa atin
at sa mga tao nuon.

Ipinaalam ng DIYOSkay Juan ang dapat ni
yang isulat. Ipinaalaala sa kanya ng Banal na
Espiritu ang mga katagang sinabi ni Jesus. Isinu-
lat niya ang mga mahahalagang katotohanan- iti-
nurong mabuti sa kanya ni Jesus. Ito'y nasa
munting aklat na lyong tinanggap, ang Mabuting
Balita ni Juan. Tinatawag nn natm itong Ebang-
helyo ni Juan.

Sa ganito ring paraan, binigyang-sigla ng Ba-
nal na Espiritu si Juan upang sumulat ng apat
pang aklat. Ang tatlo ay mga sulat. Ang Isa'y
paghahayag tungkol sa mangyayan sa hinaharap.
Ang hrnang aklat na ito'y kasama ng Iba pang
kinasihang mga sulat sa Biblia.

Isinulat ru Juan ang kanyang aklat sa wikang
Griyego na maiintindihan ng mga tao. Ang Bibha
ay ismalm sa ating WIka, pagka't hmdi tayo naka-
iintmdi ng Griyego. Maraming salin ang Biblia
sa Ingles. Ang Mabuting Balita ni Juan ay mula
sa salin ng Today's English Ver61011

•
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" Ang Gagawin Mo
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Lagyan mo ng X sa tabi ang' wastong sagot.:.

4.

5.'

Kanino natutuhan ni Juan ang mabuting
balita na ibinabahagi niya sa bawa't isa?

a) Mula kay Jesus
b) Mula sa mga pahayagan ~
k) Mula sa kanyang mga' magu-

lang

Kailan sinulat ni Juan ang aklat tungkol
sa buhay ni Jesus'

a) Nang siya'y bata pa't nagla-
~ lakbay kasama ni Jesus ~

b) Nang siya'y matanda na, pag-
katapos niyang magturo sa ma- .
raming tao tungkol kay Jesus

....... k) Nang siya'y mangingisda pa at
bago niya makilala si Jesus.

6. Paano nalaman ni Juan ang kanyang
limang aklat na nasa Bagong Tipan? .
. a) Irnlagay ng Banal na Espiritu

ng DIYOS sa kanyang !sipan
ang kanyang isusulat.'

b) Siya'y binigyang-inspirasyon
sa pamamagitan ng pagbabasa
ng ibang aklat- tungkol kay
Jesus.

..; .... 1<) Isinaayos ito ng isang .lupon: .

I
I
I
t
,

I

L"· .
--------
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16 Patnubay sa Pag-aaral ng Juan

ANG SALITA NG
J

BUHAY
Basahin ang Juan 1:1-18

Basahin mo sa Mabuting Balita ni Juan ang
bahaging tinatawag na "Ang Salita ng Buhay"
sa unang pahina. Ito ay Juan, unang kabanata,
mula sa unang talata hanggang sa ika-I 8. Ganito
natin ito isinusulat: Juan 1: 1-18..

Mahalaga ang mga talatang ito pagkat sina-
sabi sa atin kung sino si Jesus at ang dahilan
ng Kanyang pagparito sa lupa. Ito ang pambu-
ngad ni Juan sa kanyang aklat. Ang lahat ng
natitira sa ebanghelyo ni Juan ay nagpapaliwa-
nag ng mga katotohanan na nasa mga unang
talata.

Ang Salitang Walang Hanggan
Basahin mong muli ang Juan 1: 1-3.,

Sa pamamagitan ng ating mga salita ipina-
alam natin sa tao ang ating iniisip. Ipinaalam
ng Diyos sa atin ang Kanyang iniisip sa dala-
wang 'paraan: sa Kanyang isinulat na Salita, ang
Biblia at sa Kanyang Anak na si Jesus na napa-
rito sa lupa upang sabihin sa atin ang tungkol
sa Diyos. Si Jesus ang-buhay na Salita ng Diyos.
Sa lahat ng mga talatang ito, isinulat ni Juan,
si Jesus na ang buhay na salita. Ang panghalip

. na panaong "kanya" sa ikatlong talata ay nag-
hahayag na ang Salita ay isang tao at di isang
aklat. Sa talatang ika-I 4 ay sinasabing ang Salita
ay nagkatawang-tao. Tinatawag na Salita si Jesus
pagka't ang Diyos ay nangungusap sa atin sa pa-
mamagitan Niya.
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n Hebreo l: 1,2. Ang Diyos ... ngayon ay nag-

L
l salita sa atin sa pamamagitan ng kanyang
l Anak. .

Matututuhan natin sa Juan l: 1-3 na si Jesus
ay kasama ng Diyos mula sa pasimula. Si Jesus
ay Diyos. Hindi ito nangangahulugang may dala-
wang Diyos. May iisang Diyos lamang - ngunit
Siya'y isang Trinidad,~ tatlong persona sa iisang
Diyos. Ang Diyos ay ang Ama, Anak, at Banal
na Espiritu, Ang bawa't isa sa tatlo ay may ta-
nging gawain. Sila'y laging gumagawang magka-
sama.

Sa simula pa, ang Diyos Ama, Diyos Anak
at Banal na Espiritu ay magkakasama. Sila ay
walang hanggan, walang pasimula at walang ka-
tapusan. Si Jesus ay isinilang sa lupa at tinata-
wag na Anak ng Diyos, ngunit sa mula't mula
pa'y nakatira na Siya sa langit.

Sa talatang ikatlo ay sinasaad na sa pamama-
gitan ni Jesus nilikha ang lahat ng bagay. Maba-
basa natin ito sa iba pang bahagi ng Biblia.

O
Colosas l: 16. Sapagka't ang lahat ng nasa
langit at nasa lupa. ~ ay pawang nilikha ng
Diyos sa pamamagitan Niya at para sa kanya.
Binigyang-buhay ni Jesu-Cristo ang lahat ng

bagay na nakikita natin sa sanlibután. Binibigyan
din ng buhay na walang hanggan ni Jesus yaong
nagsisisi sa kanilang kasalanan at sumasampala-
taya sa Kanya bilang kanilang sariling Tagapag-
ligtas.

~

I Juan 5' 12. Ang pinananahanan ng Anak ng
Diyos ay may buhay na walang hanggan,
nguni't wala nito ang hindi pinananahanan
ng Anak ng Diyos.
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7.

8. Kailan nagsimula ang buhay ni Jesus?
4 " .. :.... a) Nang Siya'y, isilang "na isang

. sanggol sa Betlehem.
b) Kailanma'y walang pasimula

ang "Kanyang buhay; Siya'y
walang hanggan. A '''-' •

k) Nilikha Siya ng Diyos nang
hkhaín ng Diyos ang lupa.

Anong uri ng buhay ang kaloob ni
Jesus? "

a) Binibigyan niya ng buhay la-
mang nasa sanlibutan; lahat ng
bagay sa sanlibutan ày nilikha
Niya.

b) Yaon .lamang may tiwaia sa
kanya ang binibigyan Niya ng
buhay. " . " .

k) Nagbibigay Siya ng natural na

I buhay at buhay na walang hang-
- gan: Nilikha Niya ang sanlibû-
~ , o" • tan~ at' mih1igtas yaong suma-

L---,- _~:lataya sa Ka_n_y_a....: ......__ ._J

9.

• j-

., l,-,
l
I

o" l
I
l,j
l

I I
\,
,
l-, 1
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Ilaw at Buhay
Basahin mong muli ang Juan 1:4·13.

Isinasaad ng talatang 4 na ang buhay ni Jesus
ang siyang ilaw ng mga tao. Kung paanong nilili-
wanagan ng ilaw ang dinaraanan natin, gayon din

• naman ipinakikilala ni Jesus kung paano tayo
mamumuhay. Itinuturo Niya sa atin ang daan sa
langit.

Ayaw tanggapin ng maraming tao si Jesus.
Ibig pa nilang lumakad sa karimlan ng sarili ni-
lang daan. Subalit yaong tumanggap kay Jesus
bilang sariling Tagapagligtas ay pinagkalooban
ng karapatang maging mga anak. ng Diyos.

Hindi tayo naging mga anak Niya dahil sa
pagkalikha sa atin ng Diyos. Tayo'y likas na
makasalanan at gumawa ng kasamaan. Dahil
dito'y nahiwalay tayo sa Diyos. Ngunit sa san-
daling tanggapin natin si Jesus bilang Tagapag-.
ligtas, inaalis Niya ang ating mga kasalanan at
binibigyan tayo -ng bagong kalikasan. Binabago
Niya tayo upang huwag na tayong magpatuloy
sa paggawa ng kasamaan. Ang dakilang pagba-

. bagong ito ay tinatawag nating bagong kapanga-
nakan. Sa pamamagitan nito'y nagiging ama
natin ang Diyos at tayo'y nagiging anak Niya.

Tayo'y nagiging mga anak ng Diyos, hindi
sa anupamang ginagawa natin para sa ating sarili
kundi sapagkat tayo'y isinilang ng Diyos. Hindi
tayo nagiging mga anak ng Diyos sa ating likas
na kapanganakan. Sasabihin mo marahil, "Ako'y
ipinanganak na isang Cristiano at ang mga ma-
gulang ko'y mga Cristiano." Hindi ka nagiging
Cristiano dahil Cristiano ang iyong ama at ina.
Ikaw ay Cristiano lamang kapag ikaw ay isini-
lang ng Diyos.
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! -
I

I
I

[ --- --- Ang: Gagawin-Mo - o -- ••

I Lagyan ng X ang tabi ng wastong sagot.

l, 10. Si Jesus ay tinatawag na "Ilaw"
sapagkat

i
ooo... a) Dala niya ang isang ila-

wan upang ipakita sa atin
ang dapat nating lakaran.

b) Tinuturuan Niya tayo ng
pamumuhay at ipinaki-
kita sa atin- ang daan pa-
tungo sa langit.:

II. Sino ang may karapatang tawaging
mga anak ng Diyos? .

a) Yaon lamang tumanggap
kay Jesus bilang kanilang
sariling Tagapagligtas.

b) Lahat ng tao pagka't la-
hat ng tao'y nilikha ng

: Diyos.
12. Paano tayo nagiging mga anak ng

Diyos?
... oo. a) Sa pagiging mga anak ng

. Cristianong mga magu-
lang na naglilingkod sa
Diyos.

...... b) Sa pagkakapanganak sa
isang Cristianong bansa
na maraming mga iglesya.

...... k) Sa pamamagitan ng pag-
kakapanganak ng Diyos
kapag tinanggap natm si
Jesus bilang ating sariling
-Tagapaglígtas,
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Ang Salita ay Naging Tao
Basahin mong muli ang Juan 1:14·18

Ito ang pinakadakilang bagay na nangyari
sa kasaysayan ng sanlibutan: Ang Diyos ay na-
ging tao. Inibig NIya tayong labis kaya't inako
Niya ang ating kaparusahan, upang mamatay
para sa ating mga .kasalanan.

Nguni't bilang Diyos, si Jesus ay hindi maaa-
ring mamatay. Kailangang magkaroon Siya ng
katawang tao upang mamatay para sa atin.
Kaya't Siya'y ipinanganak na isang sanggol sa
Betlehem. Ang Anak ng Diyos ay naging tao
upang magawa Niyang mga anak ng Diyos ang
tao.

Ipinagkaloob ng Diyos ang batas sa pamama-
gitan ni MOIses upang ipaalam sa atin ang ibig
NIyang gawin natin. Hindi natin maiingatan ang
mga batas ng DIYOS. Ipinakikita Niya sa ating
kailangan natin ang Tagapagligtas. Si Jesus ang
Tagapagligtas na ito. Mula sa Kanya'y tuma-
tanggap tayo ng biyaya ng Diyos: ang kapatawa-
ran ng Diyos sa ating mga kasalanan at isang
kahanga-hangang bagong buhay na puno ng
pagpapala bilang Kanyang mga anak.

_ __ --r ~ ...~ --. ....-

. Ang Gagawin Mo

Lagyan ng X ang tabi ng wastong sagot

13 Bakit nag~'g tao si Jesus?
t a) Upang SIya'y mamatay at ihg- i'
t· . .tas tayo sa 'atmg .mga kasala-
I

~

nan.
b) Upang tayo 'y maturuan NIya. I'
k) Upang tayo'y makilala NIya.L ......... J
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'\

ANG MENSAHE NI JUAN BAUTISTA
. Basahin mo ang Juan 1 :19-28

Basahing muli ang mga talatang 6 hanggang
10 at 15. Tinutukoy ng mga talatang ito si
Juan Bautista, ang sugo ng Diyos. Hindi ito si
si Juan na alagad ni Jesus. \

Dumalo ang maraming tao upang pakinggan
ang pangangaral ni J uan. Inakala ng ibang tao na
maaaring siya ang Mesiyas o Cristo; ang Taga-
pagligtas na ipinangako ng Diyos na isusugo
Niya. Sinabi ni Juan na siya lamang ang men-
sahero ng Diyos, na isinugo upang ipaalam sa
kanila na humanda sa pagtanggap sa Mesiyas.
Pinagsabihan silang magsisi at talikdan ang kasa-
lanan. Nang ito'y gawin nila, sila'y binautismu-
han. •

Kapag naglalakbay ang isang dakilang hari
nuong kapanahunan ng Biblia, nagsusugo siya
ng isang mensahero sa unahan niya upang ipa-
alam sa lahat na siya ay darating. Ito ang ginawa
ni Juan para kay Jesus.

~r . lr
t

Ang Gagawin Mo

Lagyan ng X'ang tabi ng~~ast~hg sagot.
14. Ano ang ginawa ni Juan Bautista?
t> • a) Sinulat .. niya ~ang Mabu-

ting Balita.
b) Sinabi niya sa mga tao na

s 'ang Mesiyas ay darating.
k) Sinabi niyang siya ang

.Mesiyas,
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ANG CORDERO NG DIYOS
Basahin mo ang Juan 1:29·34

Mula pa sa pagkabata'y kilala na ni Juan
Bautista si Jesus, pagka't magpinsan ang kani-
lang ina. Ngunit hindi nakilala ni Juan kung
sino talaga si Jesus hangga't hindi inihayag ng
Diyos sa kanya.

Ipinalalagay ng maraming tao, tulad ni Juan
na si Jesus ay isang mabuting tao .Iamang. Kaila-
ngang makilala natin Siya nang mabuti at maka-
tagpo siya nang pansarili. Makatutulong ang
mga araling ito sa iyo upang makilala mong ma-
buti si Jesus.

Si Jesus ay tinawag na. Cordero ng Diyos
sapagkat ang mga cordero ay iniaalay para sa
kasalanan. Yaong mga nagkasala at nararapat
mamatay ay makahihiling sa Diyos na tanggapin
ang kamatayan ng isang cordero bilang kapalit
Niya. Si Jesus ang Cordero ng Diyos na isinugo
ng Diyos upang mamatay sa halip natin upang
pawiin ang ating kasalanan.

0O .?<>C '" :::..""

Ang Gagawin Mo
"Lagyan ng X ang tabi ng ~astohg sagot,~ ...".
15. Paano naging Cordero ng Diyos
J"~ -si~Jesus: .~~ ,} '... ,-'"

a) Siya'y kasing-ako ng
, tupa. ;:;

b) Siya'y naging handog
,fr para sa kasalanan. '
't '" .ll:\ ""~ -,

I~ ....... ---1

23

.' j'

,,
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ANG UNANG MGA ALAGAD
Basahin ang Juan 1 :35-~2

/

DD

Ang dalawa sa mga alagad ni Juan ay nagsi-
paroon kay Jesus .. Ang isa'y si Andres nguni't
hindi binanggit ang isa kung sino. Maaaring
siya'y si Juan, ang sumulat ng Ebanghelyo na
iyong pinag-aaralan. .

Pagkatapos mto, siya'y naparoon sa kanyang
kapatid na SI Simon, na tinatawag ring Pedro,
at sinabi Niyang nasumpungan niya ang Mesias
na ibIg sabihm "CrIsto" o ang "Isang PmahIran"

.",~ ·~·Ang'Ga9awin"Mo<:'~" '::'.' '".

Lagyan mo ng X sa tabi ang- wastong ,0
~ t. l~ .\ ~saaot -e ....-"'" ~ 1\ ~ ~ V'~ <:<J, "~l ~"""'t 4'''\ •

.... t;::I ; '" ~ .. • .~ "'-'" ~

16. Pilnn mo ang mga unang alagad'
.ni Jesus .... "',,, ,~ -, "';',,.,... 011;;: r"Í ~ '" '" Y"",\ ., " ! "!'" t €~ ~..*..... ~.. a) Mateo, Marcos,' Lucas,

Juan. , ~
~: ..~.~[b) .Maria. Jose, Nâtáilel~ ~~jt

.~ ....."~k) AJ1dres:~Pcélro,~át marahil
si.1uan. ". ' .

"'lJ .0 ,
• o
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TINAWAG NI JESUS SI FELIPE
AT SI NATANAEL

"Basahin Juan 1 :43·51

Magandang halimbawa si Felipe para sa atin.
Binalitaan niya si Natanael tungkol kay Jesus.
Nang una, hindi nanampalataya si Natanael na
si Jesus ang Mesias, nguni't sinabi ni Felipe,
"pumarito ka at tingnan mo." Ganyan din ang
ilang mga tao; hindi agad sumasampalataya sa
ating sinasabi tungkol kay Jesus.

Nang pumaroon si Natanael mismo upang
ito'y alamin, siya'y naniwala na si Jesus nga ang
anak ng Diyos. Sinumang lalapit kay Jesus sa
panalangin, nang buong katapatan ay makaaalam
ng katotohanan tungkol kay Jesus. Ipahahayag
ni Jesus ang Kanyang sarili. ,

Sa talatang 51 tinawag ni Jesus ang kan-
yang sarili na Anak ng Tao. Ang pangalang ito'y
ginamit ng labing-tatlong, ulit sa ebanghelyo ni
Juan. Ito'y nagpapaalaala sa atin na iniwan ng
anak ng Diyos ang kanyang trono sa langit at
nagkatawang-tao. May katawan siyang tulad ng
sa atin. Nauunawaan niya ang ating mga sulira-
nin. Siya'y tinukso rin, nguni't hindi nagkasala.

. Lagi niyang ginagawa ang kalooban ng Diyos.
Bilang anak ng tao, ipinakita sa atin ni Jesus na
maaaring maging sakdal ang tao sa tulong ng
Diyos. Bilang Anak ng Tao. kinatawan niya ang
lahat ng tao' sa harapan ng Diyos. Siya ang
namatay na kapalit ng lahat ng tao.



26 Patnubay sa Pag-aaral ng Juan

Pinasimulan ni Juan ang kanyang mabuting
Balita sa pagsasabi sa atin kung sino si Jesus.
Sa unang kabanatang ito ginamit niya ang mga
pangalang ito ni Jesus: Ang Salita, Jesus, Cor-
dero ng Diyos, Mesias, Cristo, Guro, Anak ng
Diyos, Hari ng Israel, at Anak ng Tao.

F ~~:a~~Mo'!" l-
17. Sa iyong aklat, Ang Mabuting Ba- ,~

. "''' lita 'ni Juan, hanapin' mo sa unang'· I
kabanata ang mga pangalang gina- i
mit para kay Jesus at lagyan mo l
ng guhit sa ilalim ang bawa't isa. '

.: 18. Hanapin mo ang talatang. nagugus- • . l
tuhan mo sa kabanatang ito at sau- I

luhin mo. . .. . " I'
• 19.' Pasalamàian ilio $('.Tesus 'sa kan-

yang pagparito upang :mamatay !
. para sa' iyong mga kasalanan. Hi- !

ngin mo sa Kanya na magsalita
Siya sa .iyo at loobinNiyang lalo, "
mô Siyang makilala:'

20. Idalangin mo ang 'lahat, ng taong~"'. ,~nag-aaral ng kursong "ito na-lalo pa
nilang makilala si Jesus.

,21. t Tingnan' mo 'âií.g iyong' sagot sa
mga wastong sagot sa katapusan

it'"' ng araling ito. ,,~' ~ l '" li'
~ ~r.., .. "'"" '"

22:- Sulatari mo àng iyong tala ng mag-
aaral para sa 'unang .aralin. i .

~.....,,~ ,... • 1 '.
____ J
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._'"'"--~-- ~----1
~ • Mga Sagot, sa Unang Aralin '1
Tingnan mo ang iyong mga sagot sa
mga nasa ibaba at antasan mo ang
iyong ginawa. Kung mula sa 14-16 ang
tamang sagot mo, isulat mo ang salitang
napakahusay; mula sa 11-l3, mahusay;
mula sa 9-10. kainaman. Kung kulang
sa siyam ang iyong tamang sagot, basa-
hin mong múli ang araling ito upang
matiyak mong natutuhan mo itong ma-
buti.
l. b) Isang' mangingisda na naging

matalik na kaibigan ni Jesus.
2. k) Tatlo at kalahating taon.
3. a)' Mabuting Balita.
4. a) Mula kay Jesus.
5. b) Nang siya'y matanda na,

pagkatapos niyang magturo sa
maraming tao, tungkol kay
Jesus.

6. a) Imlagay ng Banal na Espiritu
ng Diyos sa kanyang isipan ang
kanyang isusulat.

7. a) Nagsasalita sa atin ang Diyos
sa pamamagitan Niya.

8. b) Kailanma'y walang pasimula
ang Kanyang buhay; SIya'y
walang hanggan.

9. k) Nagbibigay siya ng natural na
buhay at buhay na walang
hanggan, Nilikha Niya ang san-

t,

l
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, libutan at inililigtas yaong su-
masarnpalataya sa Kanya.

10. b) . Tinuturuan Niya tayo ng pa-
~ mum uhay at ipinakikita sa

atin ang daan patungo sa la-
. .ngit. -

11. a) Yaon lamang tumanggap kay
Jesus bilang kanilang sariling

. tagapagligtas.
12. k) Sa pamamagitan ng pagkapa-

nganak ng Diyos kapag tinang-,
gap natin si Jesus bilang ating
sariling Tagapagligtas.

.13. a) Upang Siya'y mamatay at ilig-
tas tayo sa ating mga kasala-
nan, ~

i , l14. b) Sinabi Niya sa mga tao na ang
Mesias ay darating.

15. b) Siya'y naging handog para sa
kasalanan.

]6. k) Andres, Pedro, at marahil si
Juan.

L
,',Bpang ng W~st0!1g mga Sago t

Antas_-:-- . _
, '

\.
-- - - - - ----- .............



o

~-::J 2=~~ ..-_._~~
If Ang Pag-aaralanMo sa Araling Ito i
II Ang Kasalan Sa Cana \ . l
, , f l
'! I'l' Si Jesus Sa Templo l

~! :J'li· f5.i1ala Ni Jesus Ang Lahat Ng Tao l
J - ,

\..'---. .; ~-~_,----- =:dJ
29
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ANG KASALAN SA CANA
Basahin ang Juan 2:1-12

Si Jesus, ang Kanyang ina, at ang Kanyang
mga alagad ay naparoon sa isang kasalan. Kina-
ugalian na noon na magpainorn ng alak sa isang
handaan. Kaya't may alak sa handaang yaon na
kanilang dinaluhan at nagkataong .naubusan ng
alak bago matapos ang handaan.

Laging nakalaan si Jesus upang tulungan ang
mga tao. Hiniling ni Maria, ang kanyang ina, na
tulungan Niya ang mag-asawang ikinasal upang
sila'y hindi mapahiya sa kanilang handa. Kina-
kailangan ang kapangyarihan ng Diyos, ang isang
himala, upang matugunan ang pangangailangan.
Walang karapatan si. Maria na paghimalain si
Jesus. Ang Diyos lamang, ang Kanyang Ama,
ang tanging may karapatan.

Hindi natitiyak ni Jesus kung panahon na
upang siya'y magsimulang gumawa ng himala,
kaya't kinakailangang ipaalam sa kanya ito ng
Diyos. Ginawa Niyang alak ang tubig at natugu-
nan ang pangangailangan. Magagawa ng Anak
ng Diyos ang anoman .

.
J • Ang ~agawin Mó, . _

y \';;.t." ; ~ r~ ... "" "'{...... j T 6. A' ",-':!: ~ -t1 ~ r ...~~,,-'" l: 'Ano ani unang" himala ni Jesus?
, a) Pinadilat .Niya ang isang.

?' ':bulag na tao.'; "f tt" 'li-. ' :;

b) Ginawa niyang alak ang
.; ,;tubig~.. _, .L ~. 'l•• t,

k) ',Pinagaling Niya ang-isang

'-- __ -...,.--_~ ~,.,~~t?~§in. , " ,1} . '," :1,
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SI JESUS SA TEMPLO
Basahin ang Juan 2:13-22

Taon-tàon nagpupunta ang bayan ng Diyos
sa kanyang Templo 'sa Jerusalem upang ipagdi-
wang ang pista ng Paskua. SIla'y naghahandog
ng mga kordero bilang pag-alala sa kordero ng
Paskua na nagligtas sa mga tao mula sa kama-
tayan nuong unang panahon. Ipinaalam ng Di-
yos sa Kanyang bayan kung ano ang kanilang
gagawin. Kapag dumaan ang isang anghel ng
kamatayan sa buong lupain. Nagpatay ng isang
kordero ang bawa't bahay' at pinahiran ng
dugo ng kordero ang pintuan. NIlalampasan
ng anghel ng Kamatayan ang bawa't bahay na
may dugo sa pintuan. Pinapatay ang panganay
na anak na lalaki kapag walang dugo sa pintuan.

t
Ito'y larawan ng Kor-
dero ng Diyos, SI Jesus
na nagliligtas sa mga tao
mula sa walang hanggang
kamatayan. Kaya't ang

~ pagdiriwang ng Pista, ng
=~ Paskua ay Isang mahala-

t:>tl:~~OO- gang uri ng pagsamba sa
,,~~/l\ Diyos. '

Bawa't isa ay kinakailangang maging maga-
lang at mapuno ng pagsamba sa bahay ng Diyos.
Datapwa't sa halip nito ang ilang mangangalakal
ay pinagtindahan ang bahay ng Diyos. Kaya't
tinaboy silang lahat ni Jesus sa labas sapagka't
kinakalakal lamang rula ang relihiyon.

Tumangging gumawa ng himala si Jesus
upang ipakilala lamang sa mga tao kung smo
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Siya. Gumagawa siya ng himala upang tulungan
ang mga tao. Datapwa't binanggit Niya ang pi-
nakadakilang himala sa lahat na nagpapatunay
na Siya ang Anak ng Diyos. Sinasabi Niyang ang
kanyang katawan ang templo ng Diyos sapagka't
tumatahan ang Diyos sa Kanya. Bubugbugin at
papatayin ng mga tao ang Kanyang katawan
doon sa Jerusalem, subali't pagkatapos ng tat-
long araw Siya'y muling babangon mula sa libi-
ngan. Gayunma'y hindi naunawaan ng mga tao
ang ibig Niyang sabihin.

2.

",

I.
I

I
I

l.' .~

3. Anong aralin ang itinuturo ni Jesus •
. samantalang Siya'y' nasa templo? .

a) Na ang templo ang isang dako
ng pangangalakal,' .

....... b) Na Kanyang igígíba ang tem-
plo sa .Jerusalern at muling
itatayo sa tatlong araw.

k) Na ang Kanyang katawan ay
isang templo. Siya'y máma-'
matay at muling babangon sa
libingan.' pàgkàtapos':i ng "tat-
long araw. /
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KILALA NI JESUS ANG LAHAT NG TAO
Basahin ang Juan 2:23·25

Ang isang dahilan na pinag-aaralan natin ang
kursong ito ay upang maunawaan kung sino
talaga si Jesus at kung ano ang magagawa Niya
para sa atin. Maraming tao ang nanampalataya
kay Jesus sa Jerusalem nang makita nila ang
mga himalang Kanyang ginawa. Paniwalaan na-
tin ang itinuturo ng BibIía tungkol kay Jesus.

Maraming tao ang nagsasabi na sila'y nana-
nampalataya kay Jesus nguni't ang kanilang mga
gawa ay di nagpapahayag. Kung tayo'y nananam-
palataya na si Jesus ang Salita, pinaniwalaan na-
tin ang Kanyang itinuturo. Kung naniniwala
tayong ang Kanyang buhay ay ating Ilaw, susu-
nod tayo sa Kanyang pangunguna. Kung nanini-
wala tayo na Siya ang Kordero ng Diyos, tatang-
gapin natin na Siya ang handog para sa ating
mga kasalanan.

r .. - - _.....-~........"-
I

-------.-- l"

'.
Ang Gagawin Mo .

4. Saulûhin mo ang Juan'·2.2S'
, S: Tingnan mo ang iyong mga sagot

J
doon sa mga sagot n~ nasa kata-
-pusan ng araling ito. .

II

I ' 6. Sulatan mo ang lyong tala ng mag-
.aaral 'para sa ika- 2 aralin

jl " . .... w " . .
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l'
Mga Sagot sa Ika-2 Aralin

Kun 3 ang wasto mong sagot isulat
mo ang salitang napakahusay, kung 2,
mahusay; kung kulang sa 2 ang wastong
sagot mo, basahin mong muli ang aralin.
1. a) Ginawa Niyang alak ang tubig.
2. b) Itinaboy Niya ang mga manga-

ngalakal at mga mamamalit ng
salapi.

3. k) Na ang Kanyang katawan ay
isang templo. Siya'y mamama-
tay at muling babangon sa libi-
ngan pagkatapos ng tatlong
araw.

Bilang ng Wastong Mga Sagot _

Antas _



Ang Pag-aaralanMo Sa Araling Ito

Si Jesus at si N icodemus
Ang Bagong Kapanganakan
May Buhay Ang Titingin

Si Jesus at si Juan
Siya Na Nanggaling sa Langit

35
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SI JESUS AT SI NICODEMO
Basahin Juan 3: 1-21

Ang bagong kapanganakan
Basahing muli ang Juan 3:1-13

Si Nicodemo ay guro at tagapanguna ng reli-
hiyon. Siya'y mabuti at may pinag-aralang tao. /
Inaakala niya na ang mabubuting bagay na kan-
yang ginawa ay magbibigay-lugod sa Diyos
upang siya'y bigyan ng lugar sa langit. Datapwa't
sinabi sa kanya ni Jesus, "walang sinumang ma-
kakakita ng kaharian ng Diyos malibang siya'y
ipanganak na muli."

Ipinaliwanag ni Jesus na mayroong dalawang
uri ng buhay: Ang likas na buhay ng katawan
at ang buhay espiritwal. Tayo'y isinilang na may
likas na buhay, nguni't tumatanggap tayo ng
espiritual na buhay mula sa Espiritu ng Diyos.

-Natutuhan natin mula sa Juan 1:12 na tinang-
gap natin ang bagong kalikasang ito, tayo'y ipi-
nanganak na muli kapag tinanggap natin si Jesu-
Cristo bilang sarili nating tagapagligtas: Ang Di-
yos ay nagiging Ama natin, kung ipinanganak
tayo ng Diyos, tayo'y nagiging mga anak ng
Diyos.

~

2 Corinto 5: 17. Kung ang sinuman ay na'j kay Cristo Siya'y .bagong nilalang: ang mga
dating bagay ay lumipas na, ang lahat ay

• pawang naging -bago. , .

Sinabi ni Jesus na ang bagong kapangana-
kang ito ay "ang tubig at ang Espiritu." Ang
Biblia ay laging gumagamit ng mga salitang
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naglalarawan o kumakatawan na may ibang ka-
hulugan kaysa tunay na kahulugan nito." Ang
ibig sabihin ng "tubig" dito ay ang paghugas
ng ating mga kasalanan. Ito'y bahagi ng ating
kaligtasan.

Tito 3:5. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan
ng paghuhugas sa muling kapanganakan at
ng pagbabago sa Espiritu Santo.

l Juan 15:3. Kayo'y malilinis na sa pamama-
l ' gitan ng Salita na sa inyo'y akirtg sinalita.

Ang paglilinis na espiritual ay nagmumula
sa pakikinig at pagsunod sa Salita ng Diyos.
Kung sinasalita ni Jesus ang tungkol sa kapanga-
nakang muli sa tubig, naniniwala tayo na ang
ibig niyang sabihin tayo'y ipinanganak na muli
sa pamamagitan ng pakikinig at pananampala-
taya ng Salita ng Diyos.

~' ,:' Ang Gagawin'Mo' ~'~
~ ', ,,-" Jfl.i'.i~" ~. -"1. If;" ""f. ~2 ~.. """

1. Ano ang sinabi ru Jesus kay Nicodemo? ',>}

\, '. ,..····t a)~Dadalhin siya sa langit ng mabu- . :
" < -·r .~:' buting 'bagay na ginawa niya. 't.

1',..... :'" b) ~Walang sinuman. makakakita ng.'
~~ '.' ~ahàrian' ng Diyos 'maliban -nang
",~. r, 'o siya'y 'Ipinanganak ,na muli. '~ ~ ~ "".. '"

~,::,2: ~Ang:bagqng kapanganakan ay «Ò» .:. , •

...... a) Ang pagkapanganak ng Diyos sa '
• ,~ •• lJ, -parnâmagitan ng pananampalataya>,

kay Jesus ât pagtanggap sa Kanya
," t~ -bílarig" Tagapagligtass .~~

~..... b) ang pagbabalik sa lupa' sa anyo
~i f'"' 'ng ibang tao pagkàmatày mo. ;"

~~ ;:I'"; ... :.;~k)~~ng ,~agb~baut~sm~}a t~blg. f"
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MAY BUHAY ANG TITINGIN
Basahin ang Juan 3:14-21

Minsa'y nagkasala ang bayan ng Diyos at
sila'y pinarusahan sa pamamagitan' ng mga kagat
ng ahas. Datapwa't sila'y iniibig ng Diyos kaya't
kanyang sinabi kay Moises na magtaas ng isang
ahas na tanso sa isang dakong maaaring makita
ng bawa't isa. Sinumang tumingin ay gagaling,
at ang hindi tumingin ay mamamatay. I

Ang bawa't isa' na sumuway sa Diyos ay
hinatulang mamatay. Datapwa't iniibig tayo ng
Diyos. Pinatunayan Niya ito sa pamamagitan
ng pagsugo ng Kanyang Anak upang mamatay
para sa atin. Itinaas si Jesus sa krus tulad ng ahas
na tanso. Ang bawa't isang tumingin sa kanya-
sumampalataya sa Kanya ay gagaling mula sa
kagat ng ahas ng kasalanan. Yaong hindi sasam-
palataya sa Kanya ay mamatay sa kanilang ka-
salanan. Subali't ang titingin ay tatanggap ng
buhay na walang hanggan.

\
\.

Ang Gagawin Mo
..,

3. • r
Sauluhm mo ang Juan 3:16. Ito ang
talata sa BIblia na pmaka-iibig ng lahat.

" dj s
Ano ang pinakadakilang katunayan na
tayo'y iniibig ng Diyos? ,

' a) Ibinigay" NIya ang ;Kanyang
Anak upang tayo'y iligtas .

....... •b) Binigyan Niya tayo ng buhay

....... k) Tmutugon Niya ang atmg mga
dalangin. li

, 4.
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SI JESUS AT SI JUAN
Basahin ang Juan 3:22-30

Ang karamihang dati rati'y nakikinig kay
Juan Bautista, ngayo'y si Jesus na ang pinaki-
kinggan. Iniwan si Juan ng marami sa mga alagad
niya at sumunod kay Jesus, nguni't siya'y hindi
nalungkot. Sapagka't siya'y sinugo ng Diyos
upang sabihin sa mga tao ang tungkol kay Jesus.
Kaya't siya'y masaya nang sila'y nagsi1isan sa
Kanya upang sumunod kay Jesus.

Nagpapakilala ang mga iginawi at mga salita
ni Juan na siya'y isang marangal àt mapagbigay
na tao. Ang kanyang mga salita ay isang mabu-
ting salawikain para sa atin. Si Jesus ang maha-
laga. hindi si Juan, sa buhay ni Juan.
i l Juan 3:30. Siya'y kinakailangang dumakila,
. - nguni't ako'y kinakailangang bumaba .
.----- ...... -- • t .-.••-.----~-.

Ang ,Gagawin Mo
5. Sauluhin mo ang Juan 3:30'.

l' ~ "'" ... " ~ ~

6. Idalangin mo na si-Jesus ay 'maging
" ~lalo at lalong-emahalaga sa iyong.

buhay araw-araw. i.

.'
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SIYA NA NANGGALING ,SA LANGIT
Basahin ang Juan 3:31-36

Ipinaalam sa atin _ni Juan, ang sumulat ng
Mabuting Balita, na si Jesus ang nanggaling sa
langit. Siya'y dakila kay sa kaninoman sa lupa
o kay sa lahat ng taong pinagsama-sama sa lupa.
Siya'y puspos ng Espiritu ng Diyos. Iniibig Siya
ng Diyos kaya't pinagkalooban ng kapangyari-
han sa lahat ng bagay.
r Juan 3:36.' Ang sumasampalataya sa Anak ay

. may buhay na walang hanggan, nguni't ang
, I hindi sumusunod sa anak ay hindi makaka-
t i kita ng buhay, kungdi ang poot ng Diyos ay
t ~ sumasa kanya.

Maraming mga talata sa kabanatang ito ang
nagsasaad tungkol sa buhay na walang hanggan.
Ang buhay na walang hanggan ay hindi ang patu-
loy na buhay sa ibabaw.ng lupa. Ito ang walang-
hanggang buhay ng Diyos, anguri ng buhay na
kay Jesus. Bagama't si Jesus ay namatay sa krus,
ang kanyang buhay ay hindi natapos, siya'y nag-
bangong muli sa libingan at nabubuhay magpa-
kailanman.

Kung tayo'y. sasampalataya kay Jesus tayo
ma'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
Ang ating mga katawan ay maaaring mamatay,
nguni't ang ating espiritu ay paparoon sa Diyos

. at mabubuhay na kasama niya magpakailanman.
At kung paanong ang katawan ni Jesus ay nag-
bangong muli sa mga patay, ang katawan din ng
mga sumasampalataya sa Kanya ay babangon
isang araw mula sa mga patay upang magtamasa
ng buhay na walang hanggan.



Ikatlong Aralin

r-- ---------- -- .-
l ~I -7

Ang Gagawin, Mo. "

Ano kaya kung lundi natin tangga-
-pin. ang kaligtasan na inaalok ng
DIYOS sa atin sa pamamagitan m
Jesus? .'~

a) Maaan tayong !l1aligtas sa
pamamagitan ng pagpapa-
bautismo sa tubig, .

b) Maaari tayong maligtas
pagkamatay natin.

k) Hindi tayo maliligtas.
8. Ano naman kung' tatanggapin na-

tm ang kaligtasang inihanda ng
Diyos sa pamamagitan ni Jesus'?
...... a) Ang atmg mga katawan

ay hindi mamamatay kai-
lanman. .

..... <b) Maaaring" mamatay' ang
ating mga katawan.
nguni't muli tayong ma-'
bubuhay sa piling ng Di-
yos magpakailanman.

,...... k) Hindi babangon kailan-
'1. ~ {-t> l

man mula sa mga patay
• ang ating. mga katawan.

"9. Ipanalangin mo ang sinuman sâ'
. iyong mga kaibigan na hindi suma-

" '<"'sampalataya kay Jesus." ~

t l O. Iwasto mo ang iyong sagot sa mga
sagot sa katapusan ng araling ito.

11. Sulatan mo ang iyong tala ng mag-
aaral para sa ika-3 aralin

l
~

l '
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....

.Mga Sagot sa Ika-3 Aralin

I,
i
I

. j
\

. ,

Kung 5 ang wasto mong sagot isulat mo
ang salitang napakahusay; kung 4 ma-

. husay, kung 3 kainaman. kúng kulang
sa 3 ang wastong sagot mo, basalun
mong muli ang aralin.
l. b)' Walang sinuman makakakrta

ng kaharian ng Diyos ma li-
ban nang siya'y Ipinanganak
na muli.

2. a) Ang pagkapanganak ng Diyos
sa pamamagitan ng pananam-
palataya kay J esus at pag-
tanggap sa kanya bilang sari-
ling Tagapagligtas. -

4. a) Ibinigay Niya ang Kanyang
Anak upang tayo'y iligtas:

7. k) Hmdi tayo maliligtas.
8. b) Maaaring mamatay <mg atmg

mga katawan, nguni't muli
tayong mabubuhay sa piling
ng Diyos magpakailanman.

Bilang ng Wastong Mga Sagot' _

Antas ---::- _

l
I
~,

l,,

.I
~,

\,



,,; Ang Pag-aaralan Mo Sa Araling Ito

Si Jesus at ang Babaing Samaritana
Pinagaling ni Jesus ang Anak na Lalaki

ng Isang Opisyal

43
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SI JESUS AT ANG BABAING SAMARITANA
Basahin Juan 4:1-42

Ang karamihan noon sa mga kababayan ni
I

Jesus ay hinahamak ang mga Samaritano; datap-
wa't iniibig ni Jesus ang lahat ng tao. Pinakiki-
tunguhan Niya ang mga mayayaman, ang mga
mahihirap, at ang iba't Ibang lahi ng tao ria pan-
tay-pantay.

Kaibang-kaiba ang babaing Samantana kaysa
kay Nicodemo. Si Nicodemo ay mabuting lala-
ki, datapwa't kinakailangan dm niyang sumam-
palataya kay Jesus bago siya magkaroon ng bu-
hay na walang hanggan. Alam ni Jesus na' ang
babaing ito ay masama nguni't nais Niyang siya'y
maligtas. Tulad ni NIcodemo, siya rin ay nahg-
tas sá pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesus.

Ipinaalam sa kanya 111Jesus na maaari Ni-
yang bigyan ng tubig na buhay na kailangan 111ya
upang tighawm ang uhaw ng kanyang· espiritu.
Ang salitang "buhay" ay ginamit ng halos 36 na
ulit sa ebanghelyo 111Juan, at 17 ulit na ikinapit
sa Juan 1:4 na kay Jesus ang "buhay" sa (Juan r

3: 5, 15, 16,36), ang sumasampalataya sa kanya
ay muling ipinanganak at may buhay na walang
hanggan; na ibinibigay ni Jesus ang tubig ng bu-
hay sa lahat ng tatanggap nito (Juan 4: 14) .

, I
..... .....

~ ,
I -e- -,

BIJ~AY I

- !.lili



Ikaapat na Ara/m 45

Binabanggit ng 'ba-
bae ang karulang kau-
galian sa pagsamba, da-
tapwa't sinabi ni Jesus
ang mga kaugaliang

, yaon at lugar ng pag-
samba ay' lundi maha-
laga. Ang mahalaga'y
ang pagsamba "sa espi-
ritu at sa katotohanan."

Ang pag-anib sa' iglesya at mga kaugaliang
relihiyoso ay hindi makasisiya sa Diyos. Hindi
masisiyahan o nalulugod ang Diyos maliban kung
ang pagsamba ay sa katotohanan at sa espiritu.
Ang tunay na pagsamba ay ang itinuturo ng Bib-
Iia, at ang pagsamba sa espintu ay kinakaila-
ngang tapat at ayon sa Espiritu Santo.

Nakilala ng babae na si Jesus ang Tagapag-
ligtas na ipinangako ng Diyos na kanyang susu-
guin sa sanlibutan, siya'y sumampalataya sa
Kanya. Siya'y bumalik sa kanyang bayan upang
sabihin sa lahat ng tao roon ang tungkol kay Je-
sus, nang sabihin ng babae na ang Mesias ay
naroon sa kanilang bayan nagmadalí silang pu-
maroon sa balon upang salubungin si Jesus.

Nanatili si Jesus ng dalawang araw doon, at
sila'y tinuruan ng daan ng kaligtasan. Sinabi ng
mga tao "ngayo'y nagsisampalataya' kami hindi
dalul sa lyong sinabi, sapagka't kami rin ang
nakarinig at nalalaman naming ito nga ang Taga-
pagligtas ng sanlibutan."

Ang bawa't isa sa atin ay kinakailangang su-
mam palataya kay Jesus at tanggapin Siya sa
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ating sariling buhay. Unang narinig ng mga tao /
ang tungkol kay Jesus sa babae. Ito'y hindi
sapat. Marahil narinig mo na ang tungkol kay
J esus sa iyong mga magulang, .sa isang pastor o
sa isang kaibigan, datapuwa't ito'y hindi sapat.
Kinakailangang matagpuan mo si Jesus nang pan-
sarilinan sa panalangin at sumasampalataya sa
Kanya na iyong sariling tagapagligtas.

___ -_~ ........ _ ~n

i

~ng Gagawin MOI

l. .Sauluhin mo ang Juan, 4:24
2. Ano ang sinabi ng mga tao tung-

kol kay Jesus pagkatapos na sila'y
turuan Niya?
...... a) Siya'y isang mabuting ta-

ong nagbibigay ng tubig
sa mga nauuhaw.

b) Siya ang Tagapagligtas ng
Sanlibutan.

k) Siya'y isang propeta na
nakaalam ng tungkol sa
lahat ng tao.

Upang tanggapin ng Diyos, dapat
kang
...... a)

3.

, '

. .
sumampalataya ng perso-
nal kay Jesus bilang iyong
sariling Tagapagligtas

b) ipanganak ng mga Cristia-
nong magulang. .

k) makarinig ng tungkol kay
Jesusmula sa isang kaibi-
gan o pastor

--"" ~_..: __ #.t-- ~ __ ~JJ--Jl. - _:- ..---::-j

l
! .
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PINAGALING NI JESUS ANG ANAK
NA LALAKI NG ISANG OPISYAL

Basahin ang Juan 4:43-54

Humiling ka na ba kay Jesus na pagalingin
ang isang tao? Ang isang opisyal ay humiling
ng kagalingan ng kanyang anak kay Jesus. Datap-
wa't hindi pumaroon si Jesus; smabi lamang
Niya sa ama na magaling na ang bata atsumam-
palataya siya sa Salita ni Jesus. Kahanga-hangang
maalaman na si Jesus ay may gayon pa ring ka-
pangyarihan hanggang ngayon. Maaari tayong
gumaling sa ating mga karamdaman sa pamama-
gitan lamang ng panalangin at pananampalataya
sa mga salita ni Jesus.

• 6.

Ang Gagawin Mo

4. Paano pinagaling ni Jesus ang anak
.na lalaki ng opisyal?

a) Nagpadala Siya ng gamot
b) Nagmadyik Siya
k) Sinabi Niya na ang 'bata

ay magaling na, at su-
mampalataya ang ama.

Iwasto mo ang iyong sagot sa mga
sagot sa katapusan ng aralmg ito.
Punan mo ang iyong tala ng mag-
aral para sa ika-4 na aralin

5.
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,
• Mg'a Sagot sa Ika·4 na Aralin

Kung 3 ang wasto mong sagot, isulat •
mo ang napakahusay, kung 2 mahusay,
kung kulang sa 2 ang wasto mong sagot
basahin mo uli ang aralin.
2: b) Siya ang Tagapagligtas ng san-

libutan.
3. a) Sumampalataya ng personal

kay Jesus bilang iyong sari-
ling Tagapagligtas.

4. a) Sinabi NIya na ang bata ay
magalmg na, at sumampala-
taya ang ama.

/

Bilang ng Wastong Mga Sagot. _

Antas .'

l
"

! ,



f( 5l- · .
Ij Ang Pag-aaralan Mo sa Araling Ito
i Ang Pagpapagaling sa Besteda

'LI Ang Kapamahalaan ng Anak I

l Mga Patotoo kay Jesu~ 11 -
". -~ ''''-'''- '-'''''''--:<"l1'.r--.:''-~",:.IJ__ ---...._ ----...--.:!, -r ~ " ~
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I

ANG PAGPAPAGALING SA BETESDA
Basahin ang Juan 5: 1-18

. \ \f
Ang kabanatang 5 ay tungkol sa isang lala-

king 38 taon nang maysakit. Doo'y may isang
tangke ng tubig na ang bawa't taong lulusong ay
gumagaling. Datapwa't ang unang tao lamang
na makalusong ang siyang gumagaling sa tuwing
kakalawkawin ng .anghel ang tubig. Kailanma'y
hindi magkaroon ng sapat na lakas ang lalaking
ito upang makalusong nang madali sa tangke
upang gumaling, datapwa't kinahabagan Siya ni
Jesus at pinagaling.

Nagalit ang ilang mga pinuno ng relihiyon,
sapagka't pinagaling ni Jesus ang lalaking ito sa
araw ng Sabat o Sabado. Iginagalang nila ang
araw ng Sabado bilang araw ng pagsamba, at
naniniwala silang hindi dapat gumawa ng anu-
man ang tao sa araw na yaon. Higit na iniisip ng
mga tagapangunang ito ang pagbubuhat ng higa-
an ng lalaking gumaling sa araw ng Sabat, kaysa
sa kahanga-hangang himala ng pagpapalakad sa
taong pilay. Ang kanilang tradisyon ang higit na
nasa kanilang kaisipan, kay sa ang tungkol sa
taong nangangailangan ng tulong.

Tunay na ang isang araw sa isang linggo ay
kinakailangang igalang para sa pagsamba. Hindi
tayo dapat gumawa ng higit sa gawaing kaila- .
ngan para sa araw na yaon. Subali't lalong laging



Ikalimang Aralin

mabuti kung makatutulong tayo sa mga taong
nangangailangan. Sinabi ni Jesus "ang aking ama
ay laging gumagawa, ako rin naman ay kinaka-
ilangang gumawa." Kung hindi gagawa ang Diyos
sa bawa't araw sa isang linggo tayong lahat ay
mamamatay.

" »'
Ang Gagawin. Mo

< • 1. Bakit naghihintay ang lalaking may
"; .'" e sakít' sa tabi ng tangke ng Betesda?

~4,~ 't-" ~.,.~ u......u a) Gusto níyangvummom,
c> •••••••• b) Gusto niyang gumaling
• '~....... k)' ~G~sto riryang maligo' 1:l'

2~t" .Bàkit'l1agaht ang mga lider ng rehhiyoh?
,~~~i\d: ,~.':..... a) Sapagka't hindi sila binayaran

ng salapi sa . pagpapagaling .
.f ....."tb) 'Sapagka't hindi doktór ang \

.< , nagpapga1ing, .
'tf~ "'+ ...... :'k) Sapagka't' pinagaling ni Jesus '"

.ang isang lalaki sa araw ng
"Sabat.' 4' " """ '"' '

3.. Paano sinagot" ni Jesus ang mga lider
ng rehhiyon?

,
"

a) Smabr NIya sa kanila na SIya'y
gumagawa, kung paanong ang
Kanyang Ama ay gumagawa.

....... b) Sinabi Niya sa kanila na ang
,,' . " 'pagpapagaling ay hindi gawain

.....~.. k) Sinabi NIya sa kanila na SIya'y
" . "may pahintulot <rnula' kay .-.

• j

Juna Bautista.~.." ~ '" , '"

51
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ANG KAPAMAHALAAN NG ANAK
Basahin Juan 5: 19-29

Binigyan ng Diyos ang Kanyang Anak na si
Jesus ng kapangyarihan at karapatang magpaga-
ling, na magbangon ng patay, magpatawad ng
kasalanan, at kahit ang paghatol sa sanlibutan.
May isang kahanga-hangang pangako sa talatang
24 na ang lahat ng dumirinig ng Kanyang Salita
at sumasampalataya sa Kanya ay hindi na haha-
tulan sa kanilang mga kasalanan. Sila'y mga ini-
ligtas mula sa kanilang mga kasalanan at sa paru-
sa ng kasalanan. Sila'y nagsitanggap ng buhay
na walang hanggan. Hindi na sila kakausap kay
Jesus sa araw ng Kanyang paghatol; sapagka't
sila'y sumasampalataya sa Kanya bilang Taga-
pagligtas.

.
l
I

. l

4.
5.

- -../" - .... - "'",

Ang Gagawin Mo
Sauluhin mo ang Juan 5:24

"
Sino ang hindi hahatulan ni Jesus
sa kanilang mga kasalanan"-

a) Sila na naging kaanib ng
isang iglesya l

b) Sila na walang anumang
ginawang masama.

k) SIla na nakarinig ng salita ,
>'

hi Jesus. at sumampala- :
taya' 'sa Kanya at. sa Di- "

~ "... Y?S':" r ~.: ~~~.~10 ~
;; ,!,\ "-......... ...

~' ;....y.tt ~
1"'" .. "i1~~\"" ::~ ii> '\- i
• do' ? " _--""'::""".......2--....

l
I .... ..~ ..1- __ ~ _



Ikalimang Aralin 53

MGA PATOTOO KAY JESUS
Basahin Juan 5:30-47

Ang kabanatang ito ay tungkol sa mga pato-
too kay Jesus. Ang patotoo kay Jesus ay isang
bagay na nagsasaysay ng tungkol sa Kanya at
nagpapatunay kung sino Siya. Ang lahat ng mga
patotoo sa kabanatang ito ay ipinaalam sa atin
na si Jesus ay anak ng Diyos.

Si Juan Bautista ay isa sa mga ito (talatang
33). Ang mga gawa na ginawa ni Jesus ay nag-
papatotoo sa Kanya (talatang 36) na Siya'y anak
ng Diyos. Sa talatang 37 ay nagpapatotoo rin
ang kanyang Ama. Ang mga Salita ng Diyos na
nasulat ay nagpapatotoo rin talatang 39. Si Jesus
ay hindi isang pangkaraniwang tao. Siya ang
tanging sinugo ng Ama upang magbigay ng kalig-
tasan at buhay na walang hanggan.

-- ~-. -_ .. ~----_.-;
,
(

l·

~ Ang Gagawin Mo
.6.. Iwasto mo ang iyong sagot sa mga.

sagot sa katapusan ng araling ito.
7. Sulatan mo ang' iyong- tala· ng

<mag-aaral : para sa ika-5 aralin.

I
L o ~'. __
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r----
l "

I
l

I
l'.

I
!

• s Mga Sagot sa Ika·5 Aralin. I
Kung 4 ang wastong sagot mo, isulat l,
'mo ang salitang napakahusay; kung 3
mahusay; kung 2 kainaman; Kung ku- '!
lang sa 2 ang wasto mong sagot, basa-
hin mo muli ang aralin: -t,

"-

I. b) ...Gusto niyang gumaling
< •

2. k) Sapagka't pinagaling ni Jesus
ang isang lalaki sa -araw ~ng"
Sabat. . ",~< •

3. a) Sinabi Niya sa kanila na Siya'y
gumagawa, kung paanong ang
Kanyang Ama ay gumagawa.

4. k) Sila na nakarinig ng salita ni _
Jesus at sumampalataya sa

.Kanya at sa DiYOS. •

Bilang ng WastoÎÍgMga Sàgot_' _
Antas '.---=---------=-----

l·.

l
l

'tI~ • " 1:;' + • ~; .
~. '1:1 '.

'"" «, l?

, .



Ang Pag-aaralan Mo sa Araling Ito

Pinakain ni Jesus ang Limang Libong
Tao

Lumakad si Jesus sa. Tubig
Hinahanap ng mga tao si Jesus
Si Jesus, ang Tinapay ng Buhay
Ang Salita ng Buhay na Walang Hang-

gan
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PINAKAIN NI
JESUS ANG LI MANG LI BONG TAO

Basahin Juan 6:1-15
May iba pang ulat si Mateo, isa pang alagad

ni Jesus, tungkol sa himalang ItO. Pumaroon si
Jesus at ang Kanyang mga alagad sa isang tahi-
mik na dako upang lumayo sa karamihang nag-
sisisunod sa kanila. Datapwa't ang mga tao'y
nagsisunod pa rin sa Kanya, na dala-dala ang.
kanilang mga may-sakit upang sila'y Kanyang
pagalingin. At sila'y pinagaling ni Jesus. Nang
gumabi na si Jesus ay nahabag sa mga tao sapag-
ka't sila'y nangagugutom na at wala silang ma-
pagkunan ng anumang makakain.

Tinuruan tayo ni Jesus ng maraming aralin
sa Kanyang mga ginawang ito. Ipinakikita Niya
sa atin na ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin
at sa ating mga pangangailangan. Ipinakikita nn
Niyang maaari Niyang tugunin ang atmg mga
kailangan.

Ang mga tinapay na binabanggit dito ay
hindi malaking piraso ng tinapay, kundi maliliit
lamang. Ang limang tinapay at 2 maliliit na Isda
ay sapat lamang sa isang batang nagugutom. Da-
tapwa't nang hingin ng Panginoon ang tinapay at
isda, na ipinagkaloob naman ng batang lalaki;
ang kanyang baon ay sumapat sa 5,000 mga lala-
ki pagkatapos pagpalain ni Jesus.' Ang mga tao'y
nagsikain hanggang sila'y mabusog. At ang bata
ay hindi rin nagutom. Nakakain siya hanggang
ibig niya. Hindi tayo kailanman mawawalan kung
ibinibigay natin sa Diyos ang nasa atin. Ibinaba-
lik Niyang lagi nang higit sa atin ang ating ibini-
bigay.
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Nang magpasalamat si Jesus sa Diyos sa mga
tinapay at isda saka pa lamang pinarami ang
mga yaon. Habang pinasasalamatan natin ang
Diyos sa mga bagay na ginawa o ibinigay NIya
sa atin, ginagawa Niyang sapat ang mga yaon
upang tugunin ang ating mga kailangan.

Nakatulong rin sa himala ang mga alagad. Ha-
bang tinatanggap nila ang pinagputol-putol na
tinapay mula sa kamay ni Jesus ito'y lumalaki
at dumarami upang matugunan ang pangangaila-
ngan. Kung minsan, ang Salita ng Diyos sy tina-
tawag na Tinapay at karne. Kung ibinabahagi
natin sa iba, ang Kanyang Salita, pinagpapala ito
ng Diyos at ginagawang masiyahan ang mga gu-
tom na kaluluwa.

Ang pamamaraan sa paggawa ni Jesus ay la-
ging maayos. Inayos Niya ang lahat ng bagay
upang mapakain nang walang kaguluhan ang
karamihang yaon. Pagkatapos pinapulot Niya sa
Kanyang mga alagad ang mga natirang tinapay
at isda, upang tayo'y turuang huwag mag-aaksa-
yao

Nangamangha ang mga tao sa himalang ito.
Ang Mesias na ipinangako ng Diyos na Kanyang
susuguin ay magiging isang propeta tulad -ni
Moises. Si Moises ay nananalangin at bimgyan
ng Diyos ang mga tao ng pagkain, ang tinatawag,
na mana. Gayon din naman si Jesus, mahimala
Niyang pinakam ang makapal na tao sa Ilang,
marahil nga Siya'y isang propeta, ang Mesias;
kaya't ibig nilang gawin Siyang hari.
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Subali't hindi naparito si Jesus upang ibag-
sak ang pamahalaang Roma at maging tagapa-
nguna ng Kanyang bansa. Siya'y naparito upang
wasakin ang kapangyarihan ng kasalanan ng mga
nagnanais na mabuhay ng matuwid. Siya'y magi-
ging Panginoon at Hari ng maraming buhay, at
ang Kanyang Kaharian ay espirituwal at hindi
politikal. Hindi ito nauunawaan ng mga tao
kaya't sila'y nilisan Niya.

.' Ang Gagàwin Mo . _ -c, ~ ." •
$~;"j~ 1-~ : ~~:: ':' Jo ko" ~ l"~ '" ~rV'"'lI>' ~ll'\;.,.I\ '1lo- ..... ~ .. J "'I ~ ...1.

'l. -Pinasasalamâtaîí mo ba ang DIYOS>
l7C, ~ •• "b~go kumain?.....:...::..::M~nanalangin

-ka ba mula ngayon? .... " ",",
'f -t 'li 1; ~... 4-" ....~ ""~ A"\Î .Jit;",'""~ "''!lJ:.t ., Iv.",- t ...~~~'<

2. .., 'Anong himála ang ginàwá' ni Jesus' _ '
"~;,.'<. sa-limang tinapay ât'dalàwang isda". ~.~A

~~.•. ng batang JaJaki? .' t"." .'"~ ~ ,,'",'
...... :" a) Guina~à siya ng sapat\ná .

'. 1.,..., Jr' "pagkain para ..:mm<:aiIÍ'1ng .: '",
. . • 12 alag"ad. . . • i!":' ';.,

.......;.:.1,"'1' '\> '" 4 'i {.!#)~~t,.y,.""If'~f. ~-7......: or Gûmáwa siya ng 12 bas- "
". '.' ket na ,·puno ~g' :pagkáin f o'

...... k) Gumawa siya .ng sapat.na ..~
~.:'. ." ~ ",.':pagkaiP tIpang' màpákáiri

4 5 000 l l k' .. . '" ~':. .,. (Jt .' """ > ang, ' a a t. í f:' .," .1<0 ",",,'

"3: Anong,gustong ga\Vin ng mga tao
~, ,.;fpagkâtapos 11apakain siia'rli Jesus?

.. .li« ..... :, a)'~Magsisi sa kanilang kasa':~ '"
.,. II>. ~ r ~... r !( ~

lanan at maligtas .•
~ o.l''' ~-:!. ~,,-" b)§"P t'" r • J"'~ \O;.tIlli"!f H""", \, 1'1 ..

...... t U ungan SI esus na arI
', ~, k~ ng, kanilang bayan. ,: l .'-1'

~""l:. '" ., 1 "'"

,...... k) Tanggapin si Jesusna kl1-.'
r' • tf '. • OO nilang espirituwal na taga.P~ , ,!;l
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LUMAKAD SI JESUS SA TUBIG
Basahin ang Juan 6: 16-21

~ Sa kanilang pagbalik sa dagat ng Galilea,
nahintakutan ang mga alagad, sapagka't ang ka-
nilang bangka ay hinahampas ng malakas na ha-
ngin dahil sa bagyo. Walang anu-ano'y nakita
nila si Jesus na 'lumalakad sa ibabaw ng tubig
patungo sa kanila upang sila'y tulungan. Sino
ang makalalakad sa tubig o makapagpapahinto
ng bagyo? Magagawa kaya ito ng pangkarani- I

wang tao? Magagawa ni Jesus ang anumang
bagay sapagka't Siya'y Anak ng Diyos.

Katulad ng pagdating ni Jesus sa bangka, ang
pagpasok Niya sa ating buhay. Tayo'y ligtas sa
mga bagyo ng buhay kung Siya'y kasama natin.
Inaalis Niya ang takot at binibigyan Niya tayo
ng kapayapaan. Isinulat ni David isang manunu-
lat ng awit sa panahon ng Biblia, ang ganito;

O
Awit 34:6 "Itong abang tao'y dumaing, at
dininig siya ng Panginoon. At iniligtas siya
sa lahat niyang mga kabagabagan."

,

..
Ang Gagawin Mò ". "

4. Inalis na ba ng Panginoon ang
iyong takot, binigyan ka na ba ng ""'
kapayapaan at iniligtas ka sa iyong
mga kaguluhan? Pasalamatan mo
Siya dahil dito.
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HINAHANAP NG MGA TAO SI JESUS
Basahin ang Juan 6:22·24

Si Jesus ay napatanyag sa mga tao, kaya't
Siya'y sinusundan ng mga tao saan man Siya
pumaroon. Inaakala nilang Siya nga ang un ng
taong kailangan nila upang maging hari. Maaari
Niyang pagalingin ang lahat ng"mga maysakit sa
pamamagitan ng Kanyang mahimalang kapang-
yarihan, at maaari rin naman Niya silang pakai-
nin at hindi nila kailangang gumawa. ,

Noong mga panahong yaon, ang tahanan 111

J esus ay nasa Capernaum sa kanluran g dako ng
dagat Galilea. Hanggang doo'y sinusundan siya
ng karamihan sapagka't ibig nilang gawin Siyang
lider ng isang kilusan ng himagsikan doon.
Datapwa't tinanggihan ni Jesus ang alok nila.
Hindi nagtagal Siya'y pinaratangan ng kanyang
mga kaaway ng pagsulsul sa mga tao u pang mag-
karoon ng himagsikan, datapwa't nalalaman ng'
lahat ng tao na ang paratang na yaon ay walang
katotohanan.

r' '~,,·~~-::~~=~:~:~~~L;es~l
t . noon? .. '. '\ .

l'a), Sa Capernaum sa 'may da-:
gat ng Mediteranean.

b) sà Capernaum 'sa may da- "
gat ng Galilea. :' I

k) Sa Nazareth. '

. . l~..-,...---- -_ .... -_ ...._~---
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SI JESUS ANG T1NAPÀY NG BUHAY
Basahin ang-Juan 6:25-59

Itinuro ni Jesus na nais ng Diyos na ang mga
tao'y sumampalataya sa Kanya .

. Juan 6:29. Ito ang gawa ng Diyos, na iyong
• -l sampalatayanan yaong Kanyang sinugo.

Nais nilang pakanin sila ni Jesus ng mana.
Ipinaalam sa kanila ni Jesus na Siya'y higit
pa sa mana para sa kanila. Siya ang Tinapay ng
Buhay na isinugo ng Diyos mula sa langit.

Nagalit ang ilang mga tao nang sabihin ni
Jesus na kinakailangan nilang kanin ang Kanyang
dugo. Ito'y isang halimbawa lamang ng salitang
naglalarawan. Ang ibig sabihin ni Jesus, kinaka-
ilangang tanggapin Siya ng mga tao sa kanilang
pagtanggap sa pagkain sa loob ng kanilang kata-
wan. Ang pagkain ay nagbibigay sa kanila ng
pisikal na buhay. Bibigyan Niya sila ng buhay
na walang hanggan. .

Sa mga huling panahon bago Siya ipako sa
krus binigyan ni Jesus ang Kanyang mga alagad
ng tinapay at alak, at Kanyang sinabi sa kanila
na ito'y kumakatawan sa Kanyang katawan at
dugo: Sinabi rin Niya na aalalahanin ang Kan-
yang kamatayan sa tuwing sila'y magsasalu-salo
sa ganitong paraan. Kaya't tayo'y may tinata-
wag na Banal na hapunan o Banal na Komunyon.
Sa katunayan, nagbababala ang Biblia na hin-
di dapat tumanggap ng Banal na Komunyon ma-
libang ikaw ay naligtas o nagsisi muna sa kasala-
nan.
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ANG SALITA NG BUHAY NA WALANG
HANGGAN

Basahin ang Juan 6:60-71

Ang mga nagpasimulang sumunod kay Jesus noon,
ngayo'y nangatitisod at tumatalikod na sa Kanya. Tina-
nong ni Jesus ang Kanyang mga alagad, kung sila'y mag-
sisiahs din naman sa Kanya. Sumagot si Pedro at sinabi,
"Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may
salita ng buhay na walang hanggan." Mahalagang main-
tindihan natin ang katotohanan ng salitang sinabi ni
Pedro.

Kinakailangang makilala natin si Jesus hindi lamang
maalaman ang tungkol sa kanya upang magkaroon tayo
ng buhay na walang hanggan. Mahalagang maintindihan
natin ang katotohanan ng salitang sinabi DI Pedro.

Kinakailangang makilala natin SI Jesus hindi lamang
maalaman ang tungkol sa Kanya upang magkaroon tayo
ng buhay na walang hanggan. Kinakailangang malaman
mo ang tungk-ol sa pangulo ng iyong bansa, nguni't hindi
na kailangang makilala mo siya ng personal. Nalalaman
ng maraming mga tao ang tungkol kay Jesus nguni't hindi
nila Siya nakikilala bilang kanilang sariling Tagapagligtas.

\n Juan 17:3. Ito ang buhay na walang hanggan na
1'1 ikaw ay makilala ng mga tao, na usang Diyos na
L.J tunay at makilala si Cristo na Siyang iyong sinugo.

Nakikilala mo ba si Jesus bilang iyong sariling Taga-
paghgtas? Kung hindi kailangang manalangin ka nga-
yon, ipahayag mo ang iyong mga kasalanan at hingin
mo sa Diyos na ihgtas ka. Ang pagasa ng iyong kaligta-
san ay kinakailangan, hindi sa kung ano ang lyong naga-
wa, kundi sa kung ano ang ginawa ni Jesus para sa IYO:
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- - -- -""':............ - - -- "'~l"'P >i" ... ..,.,.., -.or

Ang Gagawin Mo'
10. Sauluhin mo ang Jua~ l 7: 9
II. Ano ang sinabi ni Pedro

- ...... a) "Panginoon kanino kami
magsisiparoon? Ikaw ang
may salita ng buhay na

. walang hanggan:"
b) "Panginoon, napakahirap

ng turong ito"
k) Panginoon, paano mo ma-

ibibigay sa amin ang iyong
laman upang kainin.

! .12. Ano ang kailangan mong gawin, " ,
ng iyong sarili, upang maligtas?
.... :. a) Kinakailangan sumampa- ~'

lataya ka na si Jesus ay
namatay para sa iyo at
tanggapin Siya bilang
iyong. sariling Tagapaglig-

"tas .
...... \ b) Kinakailangang malaman

mo ang tungkol kay Jesus
sa pakikinig ng tungkol sa
Kanya.

...... k) Kinakailangang makakuha
ka ng mabuting grado sa
iyong pag-aaral.
, "

13. Iwasto mo ang lyong sagot sa mga
,sagot sa' Katapusan ng 'aralíng ito. •

14. Sulatan mo' ang iyong tala ng mag- .'
aaral para sa ika-6 na aralin.

• ...... "lo



Ikaanim na Aralin

, . Mga Sagot sa Ika-B na Aralin

Tingnan mo ang lyong sagot sa mga nasa
Ibaba át antasan mo ang lyong ginawa Kung
mula sa 6-7 ang tamang sagot mo, Isulat mo
ang salitang napakahusay, mula sa 5, mahusay,
mula sa 4, kainaman Kung kulang sa apat ang
tamang sagot, basahin mong mult ang araling
Ito updng matiyak mong natutuhan mo Itong
mabuti

5. k) Gumawa SIYJ ng sapat na' pagkain
upang mapakain ang 1,500 lalaki.

3. b) Putungan SI Jesus na han ng kanilang
bJyan

5. b) SJ Capernaum sa may Dagat ng Ga-
lilea.

8 k) Kmakailangang tanggapm SIya ng
mga tao sa kanilang buhay, tulad ng
kanilang pagtanggap ng pagkain kung
sila'y kumakain

9 'k) Ito'y sumasagisag sa katawan at sa
dugo ni Jesus, at Ito'y nagpapaalaala
ng kanyang kamatayan kung tma-
tanggap ng mga mananampalataya.

11. J) "Panginoon karuno karru magsisi pa-
roon) lkaw ang mJY sahta ng buhay
na walang hanggan"

,1.:2 a) Kinakailangang sumampalataya ka na
SI Jesus ay namatay para sa IYO at
tanggapin Siya bilang lyong sanlmg
Tagapagligtas.

Bilang ng Wastong Mga ~got _
Antas _

L_._._
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Ang Pag-aaralan Mo Sa Araling Ito
Si Jesus at ang Kanyang mga Kapatid
Si Jesus sa Kapistahan ng Tabernakulo
Siya Kaya ang Mesias?
Isinugo ang mga Kawal Upang Hulihin

si Jesus
Bukal ng Tubig na Buhay
Ang Pagkabaha-bahagi ng mg~ Tao
Ang Di-Pananampalataya ng mga Lider

na Judio .

66
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SI JESUS AT ANG KANYANG
MGA KAPATID .

Basahin ang Juan 7: 1-9 .
Tinutukoy sa kabanatang ito ang kaisipan

ng iba't-ibang mga tao tungkol kay Jesus. Ang
ilang mga tao ay ayaw sumampalataya kay
Jesus. Ang ilan ay binulag ng kanilang sàriling
mga kaisipan, na hindi sumasang-ayon sa turo
ni Jesus, ang ilan naman ay nagagalit sa Kanya
sapagka't Siya'y nangangaral ng laban sa masa-
mang bagay na kanilang ginagawa.

Sa mga panahong ito, ang sariling mga kapa-
tid ni Jesus ay hindi sumasampalataya na Siya
ang Mesias, nguni't sa huli'y sumampalataya
rin sila. Ang maraming kaaway ni Jesus ay nahi-
kayat nang' Siya'y nabuhay na mag-uli sa mga
patay. Ang ilan sa mga kaaway ng ebanghelyo
ngayon ay maaaring tumanggap kay Jesus kung
atin silang idadalangin, sinabi ni Jesus sa Kan-
yang mga tagasunod na ibigin ang kanilang mga
kaaway at idalangin sila. ,

• 2.

An~:G~wi~~o \ ···.-l
May nakikilala ka bang tao na. I
nagagalit sa Ebanghelyo? :.- Ida- -,
larígin mo .sila.· "' .
Sumasampalataya ba ang lahat ng ..
iyong mga kapatid kay Jesus? Ida-

. la.rÍg~.~O sila; I

~ "..
,~ "k·, .,

1'- l V

, .
i
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SI JESUS SA KAPISTAHAN
NG TABERNAKULO

Basahin ang Juan 7: 10-24
Pitong talata sa kabanatang ito ang nagsay-

say sa atin na si Jesus ay nasa panganib. Basahin
mo ang 1, 13, 19, 25, 30,32, at 44. Sa kabila
ng panganib, Siya'y nagpapatuloy na nagtuturo
at napaparoon pa rin sa mga pagdiriwang na reli-
hiyoso sa Jerusalem. Ang marami sa taga-sunod
ni Jesus ay nasa panganib ngayon. Idalangin
natin na bigyan sila ng Diyos ng lakas ng loob
upang makapagpatuloy ng pagtuturo, panganga-
ral, at pagpapatotoo.

Namangha ang mga lider sa mga turo ru Je-
sus. Alam nilang hindi Siya nakapag-aral sa kani-
lang mga mataas na pamantasan. Ang mga kato-
tohanang itinuturo Niya ay galing sa Diyos.

Basahin mo ang mga talatang 17. Kung nag-
nanais tayong gumawa ng nais Niyang gawin na-
tin, ipakikilala Niya sa atin ang katotohanan.
Ang maraming mga tao na hindi naniniwala sa
ebanghelyo ay may ganitong suliranin: sapagka't
ayaw nilang sumunod sa Diyos, hindi nila maki-
lala ang katotohanan. Kahit na ang mga taong
hindi sumasampalataya na mayroong Diyos. ay
nakasusumpong sa Kanya sa pamamagitan ng
tapat na panalangin: "Diyos, kung mayroong
Diyos maghayag ka sa akin. Bayaan mong ma-
kilala ko ang katotohanan at ako'y susunod sa
iyo. "

Ang ilang mga tao ay nagrereklamo na si
J esus ay nagpapagaling ng mga may sakit sa
araw ng Sabat. Kung ganito ang nangyayari,
para bagang ang isang batas é!y laban sa isang
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batas; datapwa't itinuro ni Jesus na dapat na-
ting sundin ang pinakamahalaga. Hahrnbawa,
sinabi ng kautusan na walang gagawa sa araw ng
Sabat; at sinabi nn na ang bawa't batang lalaki
ay tutulim sa ikawalong araw. Kung ang ikawa-
long araw ay Sabat, kinakailangang sirain ng
mga tao ang batas ng Sabat upang ipatupad

'ang págpapatuli, Itinuturo ni Jesus na ang batas
ng kabaitan ay lalong mahalaga kaysa sa batas
ng Sabat.

Ang Gagawin Mo '
3. Bakit napakadakila ang mga aral

ni Jesus?
...... a) Sapagka't nakapag-aral

Siya sa mataas na paman-
tasan .

...... b) Sapagka't ang mga saser-
dote at mga Pariseo .ang
kanyang guro.

k) Sapagka't ang Kanyang
.'.. mga turo ay mula sa Di- ,~,.:

" :' yos. I '

,h 4~t:Idalangin mo ang iyong mga kaibi-. :'
s« ;':::. gang di pa ligtas na sila'y tulungani.,',

- ng :Diyos na iwan na ang kànilà<iig":·""f~~J:·
"tF ""V'j , "-.. 1K- ~ 1"r";

."mgarkasalanan upang makita nila"'':,~
- ang katotohanan ng ebanghelyo. -;.-;;~.

5. Idalangin mo nn sila na nasa pa-
nganib sapagka't sila'y sumusunod
kay Jesus .

•. ~
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SIYA BA ANG MESIAS
Basahin ang Juan 7:25·31

Nagtaka ang mga tao nang makita nila si
Jesus na nagtuturo sa templo sapagka't alam nila
na ang mga lider ng relihiyon ay pinagsisikapang
Siya'y patayin. Subali't Siya'y hindi nila maa-
aring patayin hanggang hindi oras ng Diyos na
Siya'y mamatay. Nalalaman ni Jesus na Siya'y
sinugo ng Diyos at Siya'y tutulungan ng Diyos
na tapusin na ang Kanyang gawa. Kaya't Siya'y
nagpatuloy na nagturo sa templo. Sapagka't may
lakas Siya ng loob na gawin ang nais ng Diyos.
Nanampalataya pa ang maraming tao sa Kanya
at sila'y nangaligtas sa kanilang mga kasalanan.

____ o A~g G'aga~in Mo' ,,"-~
ii ~ ~ « ~ '1

Lagyan mo ng Sagot ang mga puwang: J
6. Ano ang ibig gawin ng mga lider l

ng relihiyon kay Jesus? i
t

7. Sino ang.nagsugo kay Jesus? ,

8. Madali bang gawin ang ipinaga-
gawa sa iyo ng Diyos?"

9.
.. "

Sino ang nag-iingat sa iyo?
~ '" -t ~ ..,~ r
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. ISINUGO ANG MGA PUNONG KAWAL
UPANG HULIHIN SI JESUS

Basahin ang Juan 7:32-36

Sapagka't lalong ma-
rami pa ang sumasampa-
lataya kay Jesus, lalong
nagibayo ang kapasiya-
han ng mga Fariseo na
Siya'y patayin, nalalaman
ni Jesus na Siya'y ipapa-
patay nila. Siya'y napa-
rito upang mamatay para sa ating mga kasala-
nan. Binabanggit ni Jesus ang tungkol sa Kan-
yang kamatayan tulad sa pagparoon sa malayong
dako, na sila'y hindi makaparoroon, Ang Kan-
yang gawain ay tapos na, kaya't Siya'y makaba-
balik sa langit upang makasama ng Diyos, ang
Kanyang Ama. Ang mga susunod kay Jesus ay
paroroon sa langit kapag sila'y mamatay.

- . -- ... --
l

--,
l
I,Ang Gagawin Mo

10. Paano natin nalamang may kaaway
si Jesus?

a) Ibig Siyang patayin ng
mga punong saserdote

b)' Nagsugo ang Gobernador
ng Roma upang Siya'y
dakpin, _

••••• oO k) Ibig Siyang patayin ng
karamihan.
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BUKAL NG TUBIG NA BUHAY
Basahin ang Juan 7:37-39

Sinabi ni Jesus, "kung ang sinumang tao'y
nauuhaw ay pumarito sa akin at uminom." Na-
tutuhan na natin na ang kaligtasan ay itinulad
sa tubig ng buhay. Datapwa't sa talatang 39,
maliwanag na ang tubig na nabanggit ay iniham-
bing sa Espiritu Santo, na Siyang tatanggapin
ng mga sumasampalataya pagkatapos na sila'y
maligtas. Pagkatapos na ang tao'y maligtas sa
kanyang mga kasalanan, kinakailangang naisin
niya na siya'y mapuspos ng Espiritu Santo. Ma-
kikita natin sa aklat ng mga Gawa na ang mga
mananampalataya ay napuspos ng Espiritu San-
to pagkatapos na kanilang tanggapin si Jesus na
kanilang sariling Tagapagligtas.

Ang Gagawin Mo

li. Nang sabihin ni Jesus na "kung
ang sinumang tao'y nauuhaw ay
pumarito sa akin at uminom."
Ano ang Kanyang binabanggit?

" a) Tungkol sa kaligtasan sa:;.

< • kantang tinatawag na tu--" .
big ng buhay

b) Tungkol sa Espiritu San-
to na ibibigay sa mga ma- I-

nanampalataya, pagkata-
'! pos na sila'y maligtas.
l ...... k) Tungkol sa tubig sa ilog,.

ng Jordan.
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ANG PAGKAKABAHAGI NG MGA TAO
Basahin ang Juan 7:40-44

Ang mga tao noon, tulad ngayon ay may
iba't ibang kuro-kuro tungkol kay Jesus. Datap-
wa't silang nagsasabi na Siya ang Propeta na
ipinangako ng DIYOS ang Mesias, ang Anak ng _ ..
Diyos ay tama.

SI Jesus ay nabuhay sa bayan ng- Galilea.
bagama't Siya'y isinilang sa Bethlehem Kapu-
wa nagbigay-talaan ng mga nmuno 111 Jesus, sma
Lucas, 'at Mateo, na Ipinapakitang Siya'y mula Sd
lahi 111 David. Kanyang tinupad ang hula tung-
kol sa Mesias.

_~gi ~agawin Mo

agyan mo ng sagot ang puwang.

12. Saan daw isinilang ang Mesias?

13. Saan isinilang si Jesus?

14. Si Jesus ba'y mula sa lahi ni
t '~. David? --:: -=_"'"=<
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ANG DI PANANAMPALATAYA NG
MGA LIDER NA JUDIO

Basahin ang Juan 7:45-52

Ibig ipadakip ng mga Fariseo si Jesus, suba-
li't sinabi ng isang kawal, "kailanma'y walang

.. taong nagsalitang tulad ng taong ito." Walang si-
numang makapagsasalita ng tulad ni Jesus sapag-
ka't wala nang iba pang Diyos. Kinakailangang
matutuhan natin ang sinasabi ni Jesus tungkol
sa mga bagay-bagay at pahalagahan ng higit sa
lahat ng sinasabi ninoman ang Kanyang mga aral.

,
I,
!'
I.

Ang Gagawin Mo

15. Ano ang ipinatotoo ng mga kawal
tungkol kay Jesus?
...... a) Kailanma'y walang taong

nagsalita tulad ng taong
ito." " .

b) Walang kailan ma'y pro-
peta na nanggaling sa
G31ilea." :

_ ...... , k) Bakit napakatalino ng ta-
ong ito, gayong hindi na-
man siya nakapag-aral ka-
ilanman? ~ ~

16. Iwasto ang iyong sagot sa mga
J:. nasa katapusan ng araling- ito,

17" Sulatan mo ang iyong talaan ng
mag-aaral para sa ika-7 a~alin.

> •

i
l
lt~__ ~ " .. _



Ikapitong Aralin 75

r-:- _. ----
l, .
I Mga Sagot sa Ika-1 Aralin
l Kung wasto ang sagot mo mula sa
I 11-12 antasan mo ang iyong sarili ng
l napakahusay; mula 9-10, mahusay; mu-

la sa 7-~ kainaman; kung kulang sa 7
basahin mong muli ang aralin ..

Sapagka't3. k) ang kanyang mga
I turo ay mula sa Diyos.
L 6. Patayin Siya,

7. Diyosl
l 8. Hindi

I 9. Diyos
J 'io. a) Ibig Siyang patayin -ng mga
J, punong Saserdote,

I- II. b) Tungkol sa Espiritu Santo na
I ibibigay sa mga mananampa-
I latay a pagkatapos na sila'y ma-

r
ligtas.

12. Bethlehem

l 13. Bethlehem
14. Oo,
15. a) Kailanma'y walang taong nag-

salita tulad ng taong ito?"

I Bilang ng Wastong Mga Sagot l
lAntas l

l_~ __.___ J
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I Ang Pag-aaralanMo Sa Araling Ito ! ~

Ang Babaing Nahuli sa Pangangalunya i :
Si Jesus ang Ilaw ng Sanlibutan
Hindi Kayo Makaparoroon sa Aking

Paroroonan
Mga Malaya at Mga Alipin
Si Jesus at Abraham

76



Ikawalong Aralin 77

ANG BABAING NAHULI SA
PANGANGALUNYA

Basahin ang Juan 8:1-11
I

Nagbigay si Jesus ng mabuting tuntunin
tungkol sa kung kailan ang pagpuna at paghatol
sa iba.
: , Juan 8:7. Kung ang sinuman sa inyo ay

hindi nagkasala ay siyang unang bumato sa
kanya.
Maaaring isinulat ni Jesus ang mga kasalanan

ng mga taong yaon, kaya't sila'y nangapahiya
at umalis. Si Jesus lamang ang naroon na hindi
nagkasala. Hindi niya hinatulan ang babae. Ini-
ligtas Niya ang kanyang buhay at pinatawad siya
sa kanyang mga kasalanan. Sinabi Niya sa kanya
na humayo at huwag ng magkasala pang muli.
Kung tayo'y pinatawad ng Diyos, hindi dapat
na tayo'y magpatuloy pa' sa pagkakasala.

",t
t

"'I
l

a

'Ang Gagawin Mo , l'
1. Sauluhin mo ang Juan 8:7. Kung

tila ibig mong pulaan ang isang
tao, alalahanin mo ang talatang I
ito?

2. Idalangin mo sila na humingi nang ,
kapatawaran sa DIYOSat huwag
nang magkasala.

------- -~~-~~ .._--------_ .....
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SI JESUS -ANG ILAW NG SANLIBUTAN
Basahin ang Juan 8: 12·20

Sinabi ni Jesus sa mga tao noon, na Siya
ang Ilaw ng sanlibutan. Kadalasan binabanggit
sa Biblia na ang mga bagay ng kasalanan ay kadi-
liman. Tulad ng maliwanag na Ilaw, si Jesus ay
nagpapakilala' sa atin ng ating mga kasalanan at
itinuturo rin sa atin ang daan sa langit. Hindi
tayo makaparoroon sa langit malibang ang ating
mga kasalanan ay pinatawad. Sinasabi sa talatang
24 na silang hindi sumasampalataya kay Jesus
ay mamamatay sa kanilang mga kasalanan.

I
I
t 3.
l '

l ,
l
I. 4.

t
l
I
J

-A~g-GagaWj~-~~- - -' "~ -:-1
Balikan mo ang parnbungad na Sa- .
lita ng Mabuting Balita ni Juan..at .
basahin mong muli ang"Juan l: 1-9" .• 1
BakIt _tinawag" ni Jesu~ ang ·kan· I
yang sarili na Ilaw ng sanlibutan?
...... a) Sapagka't Siyatang tunay

Ina Ilaw na naghahayag
ng ating mga kasalanan , ,
at magtuturo rin' sa atin

1<-ng daan sa' langit. "~
b) Sapagka't. Siya'y- laging

nagtuturo sa araw at hin-
• li • :J. .... i! •. di sa gabi, ~"

k) Sapagka't binigyan NIya
ang bawa't isa ng.ilawan

'upang" .magarriit. sá gabi:
1j ~ Il',.

- --- -------_ .....'."'- ----'
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HINDI KAYO MAKAPAROROON SA
AKING PAROROONAN

Basahin ang JJan 8:21-30
Muling nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol

sa Kanyang kamatayan na gaya nang Siya'y
paroroon sa isang dako na hindi sila makasusu-'
nod sa Kanya. Siya'y nanggaling sa langit at
muli siyang babalik doon. Subali't kinakailangan
munang itaas ang Anak ng Tao sa Krus, upang
mamatay para sa kasalanan ng sanlibutan. Naala-
ala mo ba ang sinabi ni Jesus kay Nicodemo
tungkol dito sa ikatlong kabanata?

"Ako'y ako nga" ang pangalang ginagamit ng
Diyos sa Kanyang sarili nang siya'y tanungin ni
Moises kung ano ang kanyang pangalan. Ang
kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ni Jesus
ang nagpapaniwala sa atin na siya nga ang Taga-
pagligtas.

,.,..,..--_ .._,,---~- .- -, -·----l
l
l
I

" !

Ang Gagawin Mo
5. Basahin mo ng tatlong ulit ang mga

talatang 23, 24, 28, at 29.
6. Kanino sinabi ni Jesusna ang Anak

ng Tao ay kinakailangang Itaasf
.kung paanong itinaas ni Moises ang
ahas na tanso sa ilang?

7. Basahin mong muli ang Juan 3: 14-21
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ANG MGA MALAYA AT MGA ALIPIN
Basahin ang Juan 8:31-47

Sinabi ni Jesus, "ang bawa't nagkakasala ay
alipin ng kasalanan." Ang isang makasalan o
gumagawa ng kasalanan ay hindi maka titigil sa
pagkakasala kahit na ibigin niya ito. Marami
ang nagsasabing hindi nila alam kung bakit nila
ginagawa ang mga bagay na kanilang ginawa,
nguni't hindi naman nila maiwasang di gawin ito.
Ang alipin ay may Panginoon, at ang makasala-
nan ay alipm ng diablo. Subah't kung susundin
natin ang mga turo ni Jesus, palalayam NIya
tayo mula sa kasalanan at mula sa Diablo.

Juan 8.31, 32, 36. Kung inyong
susundm ang akmg mga salrta,
kayo'y magigmg tunay na mga
alagad ko, makilala nmyo àng
katotohanan at ang katotohanan
ang magpapalaya sa myo. Kung

iNf.1
- palayain nga kayo ng Anak, ka-

/) '~ yo'y magiging tunay na laya .

. Gawin Mo Ito

Sauluhm mo ang Juan 3'31.32,36
Idalangm . mo ang sinuman sa
iyong mga kaibigan na alipm ng

"kasalanan.

8.

I" 9.

l.--..- __ ....... _-
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SI JESUS AT SI ABRAHAM
Basahin ang Juan 8:48-59

Ang ilang -rnga taong makarinig ng mga sali-
tang ito ni Jesus ay nangatisod. Sinabi nila na
kailanma'y hindi sila naging mga alipin. Sila'y
mga binhi ni Abraham at mga ipinanganak na

'malaya. Ayaw nating isipin na tayo'y mga alipin
'" ni Satanas, subali't ito'y totoo, hanggang tayo'y

palayain ni 1esus.
Nang muling magsalita ang mga Judio tung-

kol kay Abraham, sinabi niya sa kanila na naga-
lak si Abraham na makita ang mga araw ni
Jesus. Sinabi rin Niya, "Bago ipinanganak si
Abraham ay Ako nga." Nang gamitin Niya ang
salitang "Ako Nga," Sa pangkasalukuyan, ay
ginamit rin Niya ang salitang ginamit ng Diyos
sa Exodo 3: 14.

Exodo 3: 1'4. At sinabi ng Diyos kay Moises,
"Ako'y si Ako Nga: at kanyang sinabi, Ga-
nito ang iyong sasabihin \ sa mga anak ni

1.J Israel, ako'y sinugo sa inyo ni "Ako Nga.". . J~ID~Ito'y lalong nagpaibayo ng ~ O
galit sa ibang mga pinuno; at 8 t O
lalo nilang pinagsikapang batu-
hin si Jesus. Datapwa't nagtago Î -
si Jesus at lumabas sa templo,
sapagka't hindi pa panahon ng
Diyos para Siya'y mamatay para
sa ating mga kasalanan. Totoo
na Siya'y naparito upang mama-
tay 'para sa ating mga kasalanan, subali't hindi
Siya maaaring patayin ng Diablo, bago dumating
ang oras ng Diyos para Siya'y mamatay.
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-Ang Gàgawin -Mo .-,
la. Ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa

Kanyang sarili at kay Abraham?
a) "Si Abraham rin ang

aking Ama."
b) "Hindi ko kailanman na-

kita si Abraham."
k) "Bago si Abraham ay

. "Ako Nga."

11. Iwasto mo ang iyong sagot sa mga
sagot sa katapusan ng-araling ito.

12. Sulatan ang inyong talaan ng mag-
aaral para sa ika-8 aralin.

-:. - - • - .II'

Mga Sagot sa Ika-8 'Aralin
Kung 3 ang wastong sagot mo, antasan
mo ang iyong sarili ng~napakahusay;.
kung 2, mahusay; kung kulang sa 2 ang
wastong sagot mo, basahin mong muli

. ang aralin. '". "
4. a) Sapagka't Siya ang tunay, na ..

Ilaw na magpapakilala sa atin'
, ng ating mga kasalanan at mag-

tuturo rin sa atin ng daan sa
langit." '"0

~~ 'fr ~ ~ ,J1"!II;.,,,P

5. . v NIcodemo
''>1O~~k)' Bago si' Abraham't ay" "Ako'

• Nga.': " '~' 'l

Bilang ng Wastong Mga Sagot _
'.Antas _



9 '~
~'"1 ~-- .... - .. -_~

if An~a:=r~l~nMoSa~~:in:;t~
fil Pinagaling ni Jes~sang Lalaking I~ini-

~ lang na Bulag
Nagsiyasat ang mga Pariseo
Pagkabulag na Espirituwal
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'"

PINAGALING NI JESUS ANG
LALAKING ISINILANG NA BULAG

Basahin ang Juan '9: 1-42

Ang mga alagad ay nanim~ala na ang lahat
ng karamdaman ay parusa sa'kasalanan Subali't
bakrt Ipanganganak na bulag ang Isang tao? Hindi
maaaring dahil sa kanyang/mga kasalanan. SIya'y

. ipinanganak ng bulag bago p~ siya nakagawa ng
ano mang kasalanan. Ito kaya'y dahil sa pagka-
kasala ng kanyang mga .magulang?

Ipinakilala sa kanila m Jesus na ang sakit
at kahirapan ay hindi laging bunga ng kasalanan
ng isang tao. Ang maraming mga sakrt ay nang-
gagaling sa likas na mga dahilan. lundi dahil sa
kasalanan o kaparusahan. Ang pagkabulag ng
lalaking ito ay upang bigyan siya ng pagkaka-
taong mapagaling ni Jesus at iligtas siya sa kan-
yang mga kasalanan. At ng ~makita nn ng Iba-
ang kapangyarihan ng DIYOSat sumampalataya

'kay Jesus. Kaya nga, 'ang Diyos na nakaalam ng
. lahat ng bagay bago pa maganap ay pinahihintu-
lutan ang taong ito na ipanganak na bulag.

Kung minsan hindi natm
maunawaan kung bakit
tayo naghihirap. Sinikap
nating' iwasto ang ano
mang likas na dahilan ng
karamdaman at pinanga-
ngalagaan ang ating mga
anak gayonma'y ang pa-'
tuloy pa ring nagkaka-.
roon ng sakuna at mga
karamdaman. Pagkatapos,
tatanungin natin ang Di-
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yos, "Panginoon, bakit nangyayari ito sa akin?"
Kung minsan pinaghihirap tayo ng Diyos

upang ituwid tayo. Kailangang siyasatin natin
ang ating mga puso at-buhay at humingi ng.kapa-
tawaran sa anumang kamaliang ating nasabi, na-
gawa, o anumang maling pakikitungo at masa-
mang kaisipan. Dapat tayong manalangin na
pagalingin tayo ng Diyos. Higit sa lahat, idala-
ngin natin na sa ating kahirapan ay makita ng
iba ang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos, at
Siya'y kanilang purihin. Nais nating ang lahat ng
bagay sa ating buhay ay makaluwa1hati sa Diyos.

Ang Gagawin Mo
l. Bakit Ipinanganak na bulag ang lalaki?

a) Dahil 'Sa kanyang mga kasa-
lanan. .

b) Dalul sa kasalanan ng kanyang ......
mga magulang

k) Upang mahayag ang kapang- "
yarihan 'ng DIYOS

2. Bakit hindi nakikilala ng lalaki kung
sino ang 'nagpagaling sa kanya?

a) SIya'y hindi nakakita hang-
gang hindi siya naparoon sa
tangke ng Siloe upang huga-
san ang putik sa kanyang mga
mata.

b) Nang siya'y gumaling hindi
na niya tinanong kung sino SI
Jesus.

k) Siya'y híndr tagaroon, sa ba-
yang y~on.
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NAGSIYASAT ANG MGA PARISEO
Basahin ang Juan 9: 13-34

Nagalit ang mga kaaway m Jesus sapagka't
pinagaling Niya ang bulag na lalaki sa araw ng
Sabat. Hindi man lamang sila nangatuwa Sa-
pagka't gumaling ang lalaking bulag. Simsikap
rulang siya'y paparuwalain na SI Jesus ay Isang
makasalanan at nang siya'y hmdi nila maluka-
yat, sa huli, siya'y kanilang pinalayas sa kanilang ,
sinagoga (Sambahan) ..

Nagbigay ng mabuting halrm-
bawa ang lalaking Ito sa atm.
Bagama't hmdi niya màpaparu-
wala ang mga lider ng rehluyon
na si Jesus ay mula sa Diyos:
gayonman, nasabi niya ang gma-
wa ni J esus sa kanya.

IJuan 9.21· Isang bagay ang nalalaman ko,
na bagama't ako'y naging bulag. ngayo'y
~akakakita.

-----.--------- ...,_.- .,f •

t ~~

l, 3.

r
4.

l
i·
l

Àng Gàgawin M~'< <>1
Ji..- rl',,-";"''''' ~ ""iT';

Sauluhin mo ang Juan 9'15.
.' '. ~ ~.

Idalangin mo sa Diyos na tulungan
ka na maibalita mo' sa Iba ang
ginawa sa IYO ru Jesus, , l

, . 'i- .- - - -- --~----~--'"
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PAGKABULAG NA ESPIRITUWAL
Basahin ang Juan 9:35-41

Isang mabigat
na bagay ang ma-
palayas sa sinago-
ga para bagang iti-
nuturing ka na ni-
tong patay. Nang
mabalitaan ito ni
Jesus, Siya'y na-
paroon sa lalaki at
'pinalakas ang kan-
yang loob. Ipina-
kilala Niya sa lala-
ki na Siya ang Ta-
gapagligtas. Ang
lalaki'y nanampa-
lataya at sinamba
si Jesus.

/

Binanggit ni Jesus ang tungkol sa pagkabu-
lag na espirituwal. Ang bulag na lalaki ay sumam-
palataya kay Jesus at siya'y pinagaling ni Jesus
at iniligtas sa kanyang mga kasalanan. Datapwa't
dapat sisihin ang mga Fariseo sa kanilang pag-
kabulag na espirituwal; sapagka't sila'y tuma-
tangging tanggapin ang katotohanan. .

Kung ayaw nating maging mga espirituwal
na bulag kailangan nating tanggapin si Jesus na
ating sariling tagapagligtas. Si Jesus ay papasok
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sa atin at bubuksan NIya ang ating mga matang
espirituwal habang ating pinag-aaralan ang BIb-
lia at nananalangm,

Mga AWIt' 119. 18. Buksan mo ang aking mga
kahanga-hangang bagay mula sa lyong mga
mata. upang makita ko -ang mga kahanga-
hangang bagay mula sa lyong mga kautusan.

/
Ang Gagawin Mo

5. Ano pang uri ng Pagkabulag ang
binanggit 111 Jesus?
.. oo. a) Ang bahagyang pagkabu-

lag na nangangailangan
ng salamin.

..... b) Ang espirituwal-na pag-
kabulag ng .mga di suma-
sampalataya kay Jesús:"

... .. k) Ang pagkabulag sa kulay
hindi pagkakilala ng ku-
lay. ---

6. Ano ang dapat gawm ng bawa't • •
, isa sa atin upang gumaling sa espi-

rituwal 'na pagkabulag?
a) Kailangang tanggapin na: I

tin SI Cristo na isahan at
gawin natin siyang sari-
lmg Tagapagligtas .

.. :.... b) Kailangang maging kaanib
tayo ng Isang iglesya

...... k) Kailangang may maglagay
ng putik sa ating mga
mata.
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7. Iwasto mo ang iyong mga sagot
sa katapusan ng araling ito.

8. Sulatan mo ang iyong talaan ng
mag-aaral para sa ika-9_ na aralin.

/,
.,....-- ...... - -- ;J"" "'l.l""'""----- -- _ ...- ---

"

Mga 'Sagot sa Ika-9 na Aralin

Kung 4 ang wasto mong sagot, antasan
ang iyong sarili ng napakahusay, kung
3, mahusay, kung 2: kainaman. Kung
kulang sa 2, basahin mong muli ang"
aralin.
1.. k) Upang mahayag ang kapang-

yanhan ng Diyos
2. a) Siya'y hindi nakakita hang-

.. gang hindi siya naparoon sa
tangke ng Siloe upang mahu-
gasan ang putik sa kanyang
mga mata.

5. b) Ang espirituwal na pagkabulag
. - ng mga di sumasampalataya

kay Jesus.
6. a) Kailangang tanggapin natin SI

Cristo na isah an at gawin na-
tin Siyang sanlmg Tagapaglig-
tas.

Basahin ang Wastong Mga Sagot _

Antas ~ _
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ANG TALINGHAGA NG
KAWAN NG TUPA

Basahin ang Juan 10:1-6

Ang talinghaga ay isang maikling kuwento
na ginagamit ang mga likas na bagay upang ipa-
liwanag ang isang espirituwal na katotohanan.
Si Jesus ang Mabuting Pastor, na nagbabantay
sa kanyang mga tupa at sila'y pinakakain. Ang
kanyang mga tupa ay ang lahat na mga suma-
sampalataya at sumusunod.sa kanya. Kung du-
marating ang ibang pastor sa tabi ng Kanyang
m&a tupa, ang mga ito'y hindi sumusunod, sa-
pagka't nakikilala nila ang tinig ng kanilang sari-
ling pastor.

~~--
I . ~
t .
l
f 1.

~
l'

--------- ---

Ang Gagawin Mo

Bakit Mabuting Pastor ang tawag
'ni Jesus sa kanyang sarili?

a) Marami siyang tupa
... ,.. b) Siya'y mabuting mag-ala- .

ga ng mga tupa at kam-
bing.

...... k) Inaalagaan Niya ang mga
Kanya tulad ng pag-aala-
ga ng pastor sa Kanyang
mga tupa.

I
I

I IL_· _.. ~_:.....~~ -; .-J
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SI JESUS ANG MABUTING PASTOR
Basahin ang Juan 10:7-21 '

.v Tinatawag ni Jesus ang kanyang sarili na
tulad sa isang pintuan. Sa mga lupang nabanggit
sa Biblia, binabantayan ng pastor ang kanyang
mga tupa kung gabi, sa isang kural upang ma-

, ingatan ang mga ito mula sa mga mababangis
'na hayop. Ito ang kanlungan ng mga tupa. Baga-
man ang mga tupa ay ligtas na sa loob, ang
pastor ay nauupo pa rin sa may pasukan nito.
Iniingatan niya ang mga tupa upang walang mga

• 1mabangis na hayop na makapasok doon habang
siya'y naroon. .

Ang magnanakaw ay hindi dadaan sa pin-
tuan, kundi siya'y aakyat sa bakod úpang mag-
nakaw. Ganyan ang ilang mga lider ng relihiyon,
ang wika ni Jesus. Hindi nila talagang iniibig
ang mga tao, kundi ibig lamang nilang makina-
bang sa kanila.

Ang wika ni Jesus Siya'y hindi naparito
upang pumuksa, kundi upang magbigay ng bu-
hay, at ng kasaganaan nito. Isang buhay na ma-
sagana at buhay na walang katapusan sa langit.

Sinabi ni Jesus, "Ako ang Pintuan," ang
sinumang taong papasok sa akin, ay maliligtas."
Hindi Niya sinabi na Siya'y isa sa maraming pin-
tuan, kundi Siya'y .ang pinto ang tanging pinto.
Ang mga tao ay nagsisikap nà makarating sa Di-
yos sa pamamagitan ng mga santo, ni Maria, ng
mga propeta, -ng isang Iglesya, o sa paggawa ng
mabubuting bagay para sa ibang tao. Subali't si
Jesus lamang ang tanging daan: .

Sinabi rin ni Jesus na dapat pumasok ang
tao dito. Tulad sa isang pintong bukas para sa
mga tupa, inaanyayahan ni Jesus ang bawa't
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isang lumapit sa Kanya upang magkaroon ng
buhay na walang hanggan. Subali't hindi pipili-
tin ng Diyos ang sinumang lumapit kay Jesus at
maging isa sa kanyang tupa. Ang bawa't isa ang
pipili nito para sa kanyang sarili. Kung ang isang
tao ay papasok sa kulungan ni J esus, siya'y
maliligtas. Kung hindi siya papasok, hindi siya
maliligtas.

Ibibigay ni Jesus ang kanyang buhay par~
sa Kanyang tupa, ang wika ni Jesus. Kusang-loob
niya itong ginawa, sapagka't. walang sinomang
makakukuha ng kanyang buhay. Pinagsisikapang

- siya'y patayin ng ilang mga tao nang panahon
yaon, subali't hindi nila magawa. Sapagka't da-
rating ang araw na Siya'y ipapako sa krus at
pababayaang mamatay.

Kung dumating na ang oras ng kanyang ka-
matayan, pahihintulutan na Niya ang Kanyang
mga kaaway na Siya'y patayin. Sapagka't nalala-
man niya na ang kamatayan ay hindi katapusan
para sa Kanya. Sinabi Niya, "Ibinibigay ko ang
aking buhay upang kunin kong muli." Si Jesus
ay muling mabubuhay upang patunayan ang
kanyang kapangyarihan sa kamatayan. Ang Kan-
yang pagkabuhay na mag-uli ay nagpapatunay
na Siya nga ang Anak ng Diyos.

~~YA~. .. . 'df~
Muli na namang nagalit ang ilang tao sa Kan-

yang mga salita; subali't ang ilan ay sumampala-
taya. Silang hindi sumampalataya ay hindi mga
tupa, .sapagka't pinakikinggan ng Kanyang mga
tupa, ang kanyang tinig.
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2.

l'

3.

4.
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. - \ I
!Ang Gagawin Mo

Ilan ang pinto sa kaligtasan
a) Marami, sapagka't mara-

ming mga relihiyon na
makapagliligtas sa atin.

b) Mga apat: si Maria, ang
mga Santo, Ang mga pro-
peta, ang Iglesya.

...... k) Iisa lamang ang pinto at
ang pintong ito'y si Jesus.

Ano ang kailangan mong gawin?
a) Kailangan mong pumasok

upang maligtas.
b) Kailangan mong maghin-

tay hanggang di buksan ~
ng ibang tao ang pinto.

k) Wala kang anumang gaga-
win.

Ayon kay Jesus, paano Niya ipa-
kikita ang Kanyang pag-ibig para
sa Kanyang mga tupa?

a) Sila'y Kanyâng papatnu-
. bayan Sl1 sariwang pastu-

lan.
b) Ibibigay Niya âng Kan-

yang buhay para sa Kan-
yang mga tupa.

k) Sila'y Kanyang papatnu-
bayan sa tubig na pahi·
ngahan.
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TINANGGIHAN SI JESUS NG MGA
. JUÒIO
Basahin ang Juan 10:22-42

Pinagsisikapang patayin si Jesus ng ilang mga
tao, sapagka't sinabi Niyang Siya'y Anak ng Di-
yos (talatang 36), at nagbibigay ng buhay na
walang hanggan sa Kanyang mga tagasunod (ta-
latang 28). Ang iba naman ay tinanggap Siya
na Mabuting Pastor at sumunod sa Kanya. Ikaw
rin, kinakailangan mong piliin kung susunod ka
kay Jesus ó lalakad ka sa iyong sariling daan.

--- --- -... --".,

5.
Ang Gagawin Mo

Nang ipakilala ni Jesus ang Kan-
yang sarili bilang Mabuting Pastor,
paano Siya tinanggap ng mga tao?
.. .... a) Ibig siyang patayin ng

ilan: ang ilan naman ay
sumunod sa Kanya.'

b) Tinanggihan Siya ng lahat
k) Silang lahat ay sumampa-

lataya.
Iwasto mo ang iyong sagot sa mga
wastong sagot sa katapusan ng ara-
ling ito.
Sulatan mo ang iyong talaan ng
mag-aral. para sa ika-l O aralin.

6.

7.

I

I,
!

-,
I
!
!

l

,
J
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Mga Sagot sa Ika)O Aralin
Kung 5 ang wastong sagot- mo, anta-
san mo ang iyong sarili ng napakahusay;
mahusay 4; at 3 kainaman. Kung kulang
sa 3 - basahin mong muli ang aralin.
l. k) Inaalagaan Niya ang mga Kan-

ya tulad ng pag-aalaga ng pas-
tor sa kanyang mga tupa.,

2. k) Iisa lamang ang pinto o daan,
at ito'y si Jesus.

3. a) Kailangan mong. pumasok
upang maligtas

4. b) Ibibigay Niya ang Kanyang bu-
hay para sa kanyang mga tupa.

5. k) Silang lahat ay sumampalataya.

Bilang ng Wastong Mga Sagot _
Antas ~ . _
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II. Ang Pag-aaralan Mo sa Araling Ito. 1
~ 11 Ang Pagkamatay ni Lazaro. . ,LIj

Si Jesus ang Buhay at ang Pagkabuhay
na Muli n

l !

l ~
II

Si Jesus ay Tumangis

lBinuhay na Muli Si Lazaro

- Ang Pakana Laban Kay Jesus
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ANG PAGKAMATAY NI LAZARO
Basahin ang Juan 11:1·16

Nalaman natin na si Jesus ay may kapangya-
rihan rin sa kamatayan. Ang mga doktor ay nag-
papakadalubhasa ngayon upang tulungan ang
mga maysakit sa pamamagitan ng medisina. Da-
tapwa't walang sinoman, kailanman, ang naka-
pagpabuhay ng patay. Si Jesus ay may ganyang
kapangyarihan sapagka't Siya'y Diyos, ang taga-
pagbigay ng lahat ng buhay.

Si Maria, Martha, at si Lazaro ay naninira-
han sa Betania may dalawang milya ang layo
mula sa Jerusalem. Nang si Lazaro ay magkasa-
kit, nagpabalita ang kanyang kapatid kay Jesus,
subali't hindi agad naparoon si Jesus pagkatang-
gap niya ng balita. Hindi sapagka't hindi Niya
iniibig si Lazaro, kundi alam Niya ang kanyang
ginagawa. Nalalaman Niya na ang pagbibigay na
muli ng buhay kay Lazaro ay lalong magbibi-
gay ng kapurihan sa Diyos kaysa pagpapagaling
sa kanyang karamdaman.
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Nang sabihin ni' Jesus na pupunta Siya sa
Betania, hinadlangan Siya ng' Kanyang mga ala-
gad, sapagka't maraming ulit na napapasa-panga-
nib ang Kanyang buhay sa Jerusalem, at sila'y
nangatatakot.

Muling binanggit dito ni Jesus na siya, ang
Ilaw iig sanlibutan. Sinabi niyang ang taong lu-
malakad habang may araw pa ay hindi natitisod;
nguni't ang lumalakad kung gabi ay natitisod.
Nangangahulugang silang sumusunod sa Kanya,
ay hindi matitisod sa kadiliman.

r - - -~-Ang Gagawi~ Mo --~ --- -,

1. Nang' nagpabalita ang- mga 'kapatid ni I
Lazaro kay Jesus, bakit hindi Siya agad l
naparoon upang pagalingin ang kanyang I
kaibigan? ,I
....... a) Si Jesus ay abalang-abala at I

wala Siyang panahong pag- l
ukulan ng pansin ang Isang I

-taong maysakit. ,
....... b) Natatakot si Jesus na .puma- I

roon sa Jerusalem sapagka't I
ang Kanyang buhay ay nasa
panganib. I

k) Nalalaman ni Jesus na si La· 4"zaro ay mamamat,ay, .su,?ali't r l
~. ito'y. isang pagkakataon. n~ ~...':;

maipakikita Niya ang ka\iang- (' ~,
yarihan ng Diyos. í,

2. o Nagtataka ka ba kung bakit ang iyong
mga dalangin'ay hindi agad nasasagot?
__ Na-tela hindi nagmamalasakit si
Jesus? _

I
~.., ... - ~- -~... _~-
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SI JESUS ANG BUHAY AT
ANG PAGKABUHAY NA MULI

Basahin ang Juan 11 :17·27

Nang dumating si Jesus sa Betania, patay na
si Lazaro at apat na araw nang nalilibing. Sina-
lubong Siya ni Martha at sinabi, "Pangínoon,
kung ikaw sana'y narito, disin ang kapatid ko
ay hindi namatay." Sinabi rin niya na nalalaman
niya na anumang hingin ni Jesus sa· Diyos ay
ibibigay Niya.

Nakita natin dito kung paano pa inakay ni
Jesus ang babaing ito na lalong sumasampalataya
sa Kanya. Una'y sinabi Niya na ang Kanyang
kapatid ay muling babangon. Nalalaman ito ni
Maria, subali't akala niya'y ito'y sa pagkabuhay
na maguli ng mga patay sa huling araw.

~

Juan 11:25. Sinabi ni Jesus, "Ako ang pag-
-kabuhay na maguli, at ang kabuhayan: ang

~ sumasampa1atàya sa akin bagama't siya'y
: mamatay, gayon ma'y mabubuhay siya."

Yaong mga sumampalataya kay Jesus ay
espirituwal na di mamatay. At kahit na mama-
tay pa ang kanilang katawan, sila'y muling ma-
bubuhay. kapag dumating na ang araw ng kani-
lang pagkabuhay na muli.

. Sinabi ni Martha na siya'y sumasampalataya
na si Jesus ang Anak ng Diyos. Pagkatapos napa-
roon si Jesus, Martha, at ang iba 'pa sa libingan ni
Lazaro. Nang mga panahong yaon, ang mga
patay ay inililibing sa kuweba o sa mga guwang
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sa tabi ng mga burol na bato. Inilalagay ang mga
patay sa loob at ang guwang ay sinasarhan ng
isang malaking bato.

,- Ang Gagawin 'Mo "
'"" t"'- ~

3. Ano ang sinabi ni Jesus kay
Martha?

a) Na siya ang pagkabuhay
na muli at ang kabuhayan.

b) Na si Lazaro ay magba-
bangon sá huling araw.

k) Na walang pagkabuhay na
mag-uli. . ~

4: Gaano na katagal inilibing si La-
zaro? ....::- _

5. Sauluhin mo ang Juan 11:25. __
6. Basahin mo ang talatang 27 at lag-

yan mo ng sagot ang mga puwang
"Oo " ang sagot Niya.' ,
Sumasampalataya ako na ikaw ang'
, I ang , ng
_____ , samakatuwid baga'y j;.

apg naparirito sa sanlibutan. r ~~...

SI JESUS AY TUMANG IS
Basahin ang Juan 11 :28-37

Si Jesus ang tunay na kaibigan na nagmama-
lasakit kung tayo'y may mga suliranin at mga
kalungkutan. Siya'y tumangis na kasama nina
Martha at Maria at ng iba nilang mga kaibigan,

101

-,
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subali't pagkatapos, pinalitan Niya ang kanilang
mga kalungkutan ng kagalakan. Madadala natin
ang ating mga hapis at kalungkutan sa Kanya at
tayo'y makasusumpong ng kaaliwan.

"Si Jesus Ba ay Nag-iingat"
1. Si Cristo ba ay nag-iingat

Kung puso mo'y may sugat
A t sa pagsiil ng mga hirap

. Ang daa'y ligid ng ulap
Koro

Tunay na Sya'y nagmamahal
Hapis ko'y nalalaman
Sa gabi at araw laging patnubay
Sa aki'y nagbabantay

2. Si Cristo ba ay nagmamahal
Kung mapanganib ang landas
Kapag ang araw ay kaulayaw
Si Cristo'y nagmamahal

3. Si Cristo ba ay nagmamahal
Kung tukso ay dumaratal
Halos magapi ang pusong taglay
Si Cristo'y nagmamahal

- Frank E. Graeff

_._--- ._---- .......----..,
~ ", . Ang Gagawin Mo t,\, "', '

Idalangin mo ang sinuÎnârig may ~,
kalungkutan- .na nangangailangan-
ng kaaliwan .ni Jesus.,';"

"'.., '>t "'" )I.
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BINUHAY NA MAG-ULI SI LAZARO
, Basahin ang Juan 11 :38-44

Nangagtataka ang lahat ng nangakatayo roon
sa tabi ng libingan. Ano kaya ang gagawin ni
Jesus? Nanalangin muna si Jesus, pinasasalama-
tan ang Diyos sapagka't Siya'y laging dinirinig
Niya. Pagkatapos, sumigaw Siya ng malakas,
"Lazaro, lumabas ka!" Narinig ng patay ang
tinig ni Jesus at Siya'y muling nabuhay. "

Ito'y larawan ng isang panahon na ang lahat
ng mga patay ay tatawagin ni Jesus na bumangon
mula sa libingan. Ang pagkabuhay na muli ay
dalawang bahagi. Ang mga naligtas ay unang
babangon. Pagkatapos, sa huli, ang mga di-ligtas
ay babangon rin upang sila'y hukoman sa kani-
lang mga kasalanan. .,

Juan 5:28,29. Dumating ang oras na ang la-
hat ng nangasa libingan ay makaririnig ng
kanyang tinig, at magsisilabas; ang mga nag-
sigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na muli
sa buhay; at ang mga nagsigawang masama..
ay sa pagkabuhay na muli sa paghatol.
I Corinto 15:22. 23. Sapagka't kung paanong
kay Adam ang lahat ay nangamamatay, ga-
yon din naman kay Cristo ang lahat ay bubu-
hayin. Datapwa't ang bawa't isa'y sa kan-
yang sariling katayuan; si Cristo ang una sa
lahat; pagkatapos ay ang mga ka'y Cristo,
sa Kanyang pagparito.

O
Apocalipsis 20:5. Ang mga iba sa mga patay
ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap
ang isang libong taon.
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9.

Á~g G~g;~in M~' - l
Ano ang ginawa" ni Jesus kay
Lazaro? "
...... a) Tinangisan Niya lamang

ang pagkamatay, ni Laza-
ro; at wala na siyang anu-
mang ginawa.

b) Tinawag niya si Lazaro
. mula sa libingan, at siya'y

muling nabuhay.
k) Inaliw Niya' si Maria at

Martha . na sinasabi, ang
kanilang kapatid ay ma-
bubuhay na muli sa hu-
ling araw. '

Mabubuhay bang lahat ang mga
taong namatay? .
...... a) Hindi ang lahat ng tao ay

muling mabubuhay - ang
mabubuti lamang .

...... b) Hindi, hindi anglahat ng
tao ay muling mabubu-
hay - ang masasama la-
mang na pupunta sa Im-
piyerno .

..~....- k) Oo, ang lahat ng tao ay
muling mabubuhay mula
sa mga patay. Ang mabu-
buti ay sa pagkabuhay na
mag-uli sa'buhay; ang mga
masasama ay sa pagkabu-' l

~[ : "mag-~l~ ~: ~:~ha- _ J

1
l
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ANG PAKANA LABAN KAY JESUS
Basahin ang Juan 11:45·57

Ibinalita sa lider ng relihiyon ang pagkabu-
hay na muli ni Lazaro. Ang ilan sa mga lider ay
hindi naniniwala na .mayroon ngang pagkabuhay
na muli. Datapwa't silang lahat ay nangatakot

'sa dahil dito ang mga Romano ay magsisidating
sa kanilang bayan at kukunin ang kanilang kina-
roroonan, kaya't silang lahat ay nangagkasundo
na Siya'y kanilang ipapatay. Sinabi ni Caifas na
dakilang saserdote na nararapat na ang isang
tao ay mamatay dahil sa bayan, at hindi ang
buon&. bayan ày mapahamak. -r--' '"----~---I
I . Ang Gagawin Mo .
; 10. Ano ang pinagkasunduan ng mga -I

Tagapanguna ng relihiyon? ,
". a) Pinuri nila ang Diyos. I

b) Pinagpasiyahan nilang ipa- j
~, ,* patay si Jesus. . . l

k) . Hindi sila naniwala na si l
Lazaro ay namatay.

11. Iwasto mo ang iyong sagot sa mga I
. was!ong. sagot sa katapusan ng l
. . aralmg ItO. .~. :

~ 12. : Sula tan mo ang lyong tala ng mag-
:;. aaral p"~a sa ~a':.) l aralin." I

--"
l Mga'Sagot sa- Araling 11

Tingnan mo ang iyong sagot sa mga
nasa lbaJ:.a at antasan _~ang iy~~g.J
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, ginawa. Kung 'mula sa 6-7 ang tamang l
sagot mo, isulat mo ang salitang napaka-
husay; mula sa 5, mahusay; mula sa 4,
kainaman, Kung kulang sâ 4 ang iyong
tamang 'sagot, basahin mong muli ang

~ araling ito-upang -matiyak mong natu-
tuhan mo itong mabuti.

1. k) .Nalalaman ni Jesus na si La- ,,'{
zaro ay mamamatay, subali't
ito'y isang pagkakataon na ma-

'ipakikita niya ang kapangyari-
han ng Diyos. ' .~

3. a) 'Na' Siya 'ang pagkabuhay na
~muli at ang -kabuhayan,

4. ~apat na araw .

6. Panginoon, .Cristo, Anak ng
.Diyos .

8. b) Tinawag Niya si Lazaro, mula
sa libingan, at' siya'y muling
nabuhay. J ~ -,'

~9.,. k) '.,00, lahat ng tao 'ay muling
mabubuhay na .muli ",sa mga ~
patay. Ang mabubuti ay sa
buhay at ang masasama ay sa
paghatol. ~ . .

10. ob) Pinagpasiyahan nilang' ipapa-
tay, ni Jesus., . t

Bilang ng Wastong"MgàSagot _
Antas
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Ang Paq-aaralan Mo sa Araling Ito n

Binuhusan ng Pabango si Jesussa Betania i
Ang Pakana Laban kay Lazaro l
Ang Matagumpay na Pagpasok sa Jeru- ;!

salem f l
Paghahanap ng Ilang Griyego Kay Jesus t l

l'Sinaysay ni Jesus ang Tungkol sa Kan- I

yang Kamatayan
Ang Di-pananampalataya ng mga Judio I
Ang Salila ni ~us sa Paghatol ~
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BINUHUSAN N'G PABANGO
SI JESUS SA BETANIA

Basahin Juan 12:1-8

May isang handaan sa Betania sa bahay ni
Maria at Marta na kapatid ni Lazaro dahil sa
pagkabuhay na muli' m Lazaro mula sa mga
patay. Doon nga ibmuhos ni Maria ang isang
mahalagang unguento (pabango) sa mga paa ni
Jesus bilang pagpapakilala ng kanyang pagibig
Si Judas ay naroon, at kanyang sinabi, na isang
pagaaksaya ng salapi ang bagay na yaon. Dapat
sanang ipinagbili ang unguento at ibinigay sa
mga dukha ang salapi. Ito'y sinabi niya, hindi
sa siya'y nagmamalasakit sa mga dukha, kundi
sapagka't siya'y magnanakaw, at siyang nag-
iingat ng supot ng salapi ng ibang mga alagad,
ay kinukuha niya ang doon ay nailalagay. Ang
totoo nito'y siya'y di-tapat na alagad ni Jesus
at nais lamang niyang sarilinin ang salapi,

~

. . A;gGagawin- Mo' : "---.-~

"1:., An9. ang nangyari. sa' handaan?
...... a) NInakaw ru Judas ang sa-

t ~ lap: . na nasa.> supot ng
• t • ibang mga alagad .

....... ' b) Binuhusan, ni Maria ng !
pabango.ang paa ni Jesus l
at sinabi ni Judas na Ito'y ,

• dapat sanang ipinagbili. f

k) Ipinakilala ni' Judas na I

siya'y di tapat, na alagad l
sapagka't SIya'y hindi du- t
malo 'sa' handaan. ~ . I

'b l' • -_ ....-...J

.-
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/

ANG PAKANA LABAN KAY LAZARO
Basahinang Juan 12:9-11

Dumalaw ang maraming mga tao kay Laza-
ro nang marinig nilang siya'y nagbangong muli ,
sa mga patay. Dahil sa himalang ito "maraming
mga tao ang sumampalataya kay Jesus. '

Si Satanas, ang diablo, ay kaaway ng DIYos
at kanyang kinikilos ang mga tao u pang labanan
ang Diyos. Kinilos niya ang mga hder ng relihi-
yon upang labanan SI Jesus. Pmagpasiyahang
ipapatay ng mga pangulong saserdote si Lazaro,
sapagka't siya'y buhay na patotoo na si Jesus
ang buhay at ang pagkabuhay na muli. Marami
ang sumasampalataya kay Jesus dahil sa kan-
yang patotoo. Hanggang ngayo'y mnanais pa
ring ipahamak ni Satanas ang mga taong nagpa-
patotoo tungkol sa kapangyarihan m Jesus.

Ang Gagawin Mo

Bakit pinagpasiyahang Ipapatay ng
mga" pangulong saserdote SI La-
zaro?

a) Sapagka't maraming mga
tao ang sumampa:lataya
kay \Jesus da1ul sa pato- "-
too ni Lazaro.

b) Sapagka't si Lazaro ay
nanirurahan sa Betania.

k) Sapagka't sinuway ni La-
zaro ang kautusan.

l , _
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ANG MATAGUMPAY NA PAGPASOK
SA JERUSALEM

Basahin ang Juan 12:12-19

Taon-taon dinarayo ng maraming mga tao
ang Jerusalem bilang isang tanging dako ng pag-
samba ng bayan ng Diyos, upang ganapin ang
pista ng Paskua-isang pagaala-ala ng pagliligtas
ng Diyos mula sa pagkaalipin at sa kamatayan.

Si Jesus ay naparoon din at Siya'y sinalu-
bong sa maraming mga tao na may dalang mga
sanga ng palma na iwinawagayway, at nangagsi-
sigawan sa unahan Niya habang Siya'y nakasa-
kay sa isang batang asno at papasok sa Jeru-
salem. Ito'y ginawa nila sapagka't ibig nila Si-
yang gawing Mesias at Hari. Tinawag pa Siya
ng iba sa kanila na Hari ng Israel. Datapwa't sa
huli, nang Siya'y hulihin, ang mga sangang ito'y
ginamit ng Kanyang mga kaaway laban sa
Kanya. Pinaratangan nila Siyang nagpapanggap
na maging Hari.

Sa kasalukuyan, kinakailangang kilalanin na-
ting lahat si Jesus na ating hari-hindi makalupa
o politikal na hari, kundi hari ng ating mga
buhay. Kailangang gawin natin ang iniutos niya.
Isang nakahihiyang bagay sa mga kaanib ng ig-
lesia ngayon at ang marami sà kanila ay duma-
dalo sa mga gawain ng iglesya; nguni't kapag
sila'y nasa labas kailan ma'y hindi nila ginagawa
ang itinuturo ni Jesus. Dapat maging hari si
Jesus sa ating mga buhay saanman tayo naro-
roon; sa pamilihan, sa paaralan, sa paggawa at
saan man.
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Ang Gagawin Mo

3 Ano ang Pista ng Paskua?
a) Ito'y Isang Pistang nagpaala-

ala sa mga tao ng DIYo~kung
paano sila pinalaya ng DIYos
mula sa pagkaahpin at sa ka-
matayan.

b, Ito'y panahon na ang mga
taga Ibang bayan ay dumaraan
sa Jerusalem upang dalawin
ang kanilang mga kaibigan .

. .. k) Ito'y panahon na ang mga
tao'y nagpapahpat-hpat ng
rehluyon,

4 Ano ang nangyan nang pumaroon SI
Jesus sa Jerusalem ng mga panahong ItO?

a) Itinuro Niya sa nga tao ang
kahulugan ng paskua.

b) Siya'y sumakay sa isang ba-
tang asno upang dalawin ang
kaniyang mga kaibigan.

...... k) Tinanggap Siya ng mga tao
at Siya'y tinawag na Han ng
Israel.

5. Paano magigmg hari 'si Jesus ngayon?
a) Dapat Siyang maging hari ng

atmg bayan.
b) Dapat Siyang maging han at

mamahala ng ating mga buhay.
k) Dapat Siyang maging han 'sa

loob at lundi sa labas ng
iglesya.

,- -- ---------~

l 1 l
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PAGHAHANAP NG ILANG
GRIYEGO KAY JESUS

Basahin ang dran 12:20-26

Naparoon nn naman ang Ilang Griyego sa
Paskua upang hanapin SI Jesus.

Nalalaman ni Jesus na sa mga ilang araw
Siya'y Ipapako na- sa krus tulad sa kriminal,
sapagka't sa Kanyang Kamatayan hindi lamang
ang mga Gnyego ang maliligtas, kundi ang lahat
ng mga tao sa bawa't bansa. SIya'y magiging han
nila magpakailanman. Ito'y sapat upang Siya'y
mamatay. Tulad SIya sa isang butil ng trigo na
itinanim sa lupa at namatay; pagkatapos nito'y
tumubo upang magkaroon pa- ng lalong mara-
ming bunga.

~

Juan 12: 24, 25. Malibang ang butil ng tngo
ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira
siyang mag-Isa; \ nguni't kung ito'y mamatay,
ay nagbubunga ng lalong marami.
Sinabi ni Jesus na dapat natin Siyang sundin.

Kinakailangang tayo'y sang-ayong ibigay ang
ating buhay sa Kanyang kapakanan upang ang
iba ay tumanggap rin sa Kanya at maligtas.

j.- -- ""T::-7A~gaw~n -~;- ~- ~-;-71
. , . 'I' ,. .' .". l

6. Sauluhin mo ang Juan 12:24, 25. '
-..:" t <"' ~ ~ u " ~ ~~ ,.. t

7. Idalangin mong ikaw ay makasú- '. j
nod "kay 'Jesus-ng buong katapa-

:~ tan, kahit na mangahulugan ng-ka- r

~atayan ~a~~ ~a Kan~~.,. '" ,
~ ,j

~~; '"' _.:..~ ",' ,R __ o -1
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SINAYSAY NI JESUS ANG TUNGKOL
SA KANYANG KAMATAYAN

Basahin ang Juan 12:27-36

Ano ang lyong madaramá kung malaman
mong sa Ilang mga oras ay papatayin ka dahil
sa pagkakasalang hindi mo naman' gma wa')

Paano ka makapananalangin? Ganito ang
karanasan 11l Jesus. lbig NIyang manalangin sa

, Diyos na iligtas siya sa gayong kahirapan, datap-
wa't nalalaman niyang Siya'y nanaog mula sa
langit dito sa lupa upang magkatawang-tao l sa
ganitong layurun. SIya'y mamamatay para sa
kasalanan ng buong sanlibutan para sa iyo at sa
aking kasalanan. Kaya't Siya dumalangin: "O
Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan."

Isang malaking tulong kay Jesus na siya'y
sinagot ng Diyos sa Isang tinig na narinig ng
lahat na nangaroroon. Ang Diyos ay sumasa-
kanya, -Tinulungan Siya ng Diyos na makaraan
sa gayong sandali ng kahirapan sa kanyang una-
han. Sa Kanyang kamatayan maluluwalhati at
pupurihin ang pangalan ng Diyos.

~..~''i~~'
~.~ I'
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Sa Kamatayan ni Jesus; ang kasalanan, si
Satanas at ang iyong mga kasalanan ay hinatu-
lan. Dinala ni Jesus ang iyong mga kasalanan at
ang kaparusahan" ng iyong mga kasalanan sa
Kanyang sarili. Gayon man, ikaw ay tatayo pa
sa harapan ng Diyos sa paghatol dahil sa
iyong mga kasalanan, kundi mo tatanggapin ang
ginawa Niya para sa iyo na pagliligtas.

Halimbawa, ikaw ay may utang na malaking
halaga sa isang tao, at may umako at nagbayad
nito para sa iyo. Magiging isang kahangalan na
bayaran mo pa ito! Si Jesus ang nagbayad ng
napakalaki mong utang nang Siya'y mamatay
para sa iyong mga kasalanan. Subali't kailangang -
tanggapin mo si Jesus bilang iyong sariling Taga-
pagligtas at Panginoon, upang matanggap mo
ang pakinabang ng Kanyang ibinayad.
,...,.-------- --- --- ----.-,
• "11' : 1- ~h ,. ,I, Ang Gaga~," ~o \ .,!

I 8. Ano ang ginawa ni Jesus tungkol sa 1
r kasalanan 'ng Siya'y namatky sa krus? 1

, ..... :.. a) Inako ni Jesus ang lahat ng ka- l
I salanan upang ang lahat ng J'

~ tao ay makalaya sa kasalaiîan.
l . b) Dinala na Niya ang kasalanan ,
I -, ng mga tao sa Kanyang sarili, l
I nguni't sila'y niaparusahanpa n

I . rin sa kanilang mga kasalanan .•
k) Dinala Niya ang kasalanan sa' i

, Kanyahg sarili, upang 'ang la- I
hat ng sasampalataya sa Kan- 1_ l . yâ ay makalaya mula: sa pa-

• rusa ng kasalanan ~ Il ,
\ . '" ~~~...."" ,~ ------- __ ~~ J
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ANG DI-PANANAMPALATAYA
NG MGA JUDIO

Basahin Juan 12:37-43

Marami sa mga tao ay hindi naniwala na si
Jesus nga ang Messias, sapagka't siya'y hindi
umaangkop sa kanilang iniisip tungkol sa gaga-
win ng isang Messias. Gayon pa man, ang kani-
lang di paniniwala ay siyang angkop sa larawan
na ibinigay ng propeta sa isang Messias.

~~)
Nakita ng mga lider na siJesus ang Messias,

nguni't sila'y nangatakot na Siya'y kilalanin,
sapagka't baka kung ano ang gawin ng iba sa
kanila. Maraming tao ngayon ang natatakot na
maging Cristiano o mananampalataya kay Cristo
dahil sa gayon ring dahilan. Ang ilan ay lihim
na mananampalataya.
r: Juan 12:43. Sapagka't inibig nila ng higit
~: ang kaluwalhatian sa mga tao kaysa kaluwal-
,_ hatian sa Diyos.

~9.
10.

'.

Ang Gagawin Mo

Sauluhin mo ang Juan 12:43
Idalangin mo ang mga lihim
mananampalataya kay Jesus.

na'

ANG SALITA NI JESUS ANG HAHATOL
Basahin ang Juan 12:44-50

Ang mga salita na kanilang tinatanggihang
pakinggan, ay ang mga salita na siyang hahatol
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sa kanila sa kaaràwan ng paghatol. Ang sinumang
sumampalataya sa mga salita ni Jesus at tinutu-
pad yaon ay walang anomang pangamba. Subali't ~
ang hindi sumampalataya sa mga sinalita ni Jesus
ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hang-
gan.

r
Ang Gagawin Mo ,

I
\l

II. Paano hahatulan ang mga tao sa
huling araw:

a) Sila'y hahàtulan sa pama-
magitan ng Salita ni Jesus.

b) Sila'y hahatulan sa pama-
magitan ng kautusan ng

f kanilang bansa.t ...... k) Sila'y hahatulan sa pama-
l magitan ng Sampung
I Utos. I

; 12. Iwasto mo ang iyong sâgot sa mgaL .~. ':~ s~got S~ katapusan- ng araling ito.

~

' :13. Sulatan mo ang iyong tala ng mag-
-: . aaral para sa ika-l 2 aralin. .

~ J J"." 1f '" "",' T .:-

...- ...... --.. ............ ~ --- -.- /"",,-,- .-.. -- ~ -
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1-

~~D~ina~~~:- K~ng-~Iang -;a- 4' an~1
iyong tamang sagot, Basahin mong muli l
ang arahng i,to upang mat~yak mong l
natutuhan mo itong mabuti,
.l) b) Binuhusan ni Maria ng paba- l

ngo ang paa ni Jesus at sinabi
ni Judas na ito'y dapat sanang !

, ipagbili, !
2) a) Sapagka't maraming tao ang l

sumampalataya kay Jesus da-
"}uI sa patotoo' ni Lazaro.

3.) a) Ito'y isang pistang nagpapaa-
laala sa mga tao ng Diyos kung
paano sila pinalaya ng Diyos
mula sa pagka-alipin at sa ka-
matayan.

4. k) Tinanggap siya ng mga tao at
Siya'y tinawag na Hari ng Is-
rael.

5. b) Dapat Siyang maging hari at
mamahala ng ating mga bu-
hay.

8. k) Dinala Niya ang kasalanan sa
Kanyang sarili; upang ang lahat
ng sasampalataya sa Kanya ay
makalaya mula sa parusa ng
kasalanan.

11. a) Sila'y hahatulan sa pamamagi-
tan ng Salita ni Jesus.

l
l

~ .
l
j
L -----.----- =-1

Bilang ng Wastong Mga Sagot _
Antas _
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Ang Pag-aaralan Mo Sa Araling Ito

Hinugasan Ni Jesus Ang Paa Ng Kan·
yang Mga Alagad

Hinulaan Ni Jesus Ang Pagkakanulo Sa
Kanya

Ang Bagong Utos

'. Hinulaan Ni Jesus ang Pagkakaila ni
Pedro

-----------il-....-:,-~J--~--------
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HINUGASAN NI JESUS ANG PAA
NG KANYANG MGA ALAGAD

Basahin ang Juan 13:1-20

Sa kapistahan ng Paskua, ang mga tao'y nag-
hahandog ng kordero para sa kanilang mga kasa-
lanan. Kaya't si Jesus, ang kordero ng Diyos, ay
namatay sa araw ng Paskua para sa kasalanan
ng sanlibutan. Subali't bago siya mamatay kai-
langan niya munang bigyang-aral ang Kanyang
mga alagad. 'Sila'y nagtatalo-talo kung sino ang
magiging pinakadakila sa" kaharian ni Jesus,
kaya't sila'y tinuruan ni Jesus na ang tunay na
kadakilaan ay paglilingkod sa iba.

Isang kaugalian noon
na hugasan ng isang ali-
pin ang paa ng mga pa-

- nauhin, o ng isang kai-
bigan upang siya'y para-
ngalan. Subali't walang
sinuman sa mga alagad
ni Jesus ang sang-ayon
gampanan ang 'pagiging
isang alipin upang huga-
san ang paa ng bawa't
isa sa kanila. Kaya't hi-
nugasan ni Jesus ang kanilang mga paa.

Silang lahat ay nangapahiya! Si Jesus, ang
Anak ng Diyos, naglingkod sa kanila, ginawa ang
para sa kanila'y isang abang gawain at di nila
dapat gawin. Ang kanilang Panginoon, ay nagpa-
kababa, ginawa ang dapat gawin ng isang alipin
upang sila lamang ay bigyan kasiyahan. Kung
tayo'y susunod kay Jesus dapat tayong magpa-
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kababa at ating gawin ang nararapat upang
tayo'y makatulong sa Iba. Ito ang atmg paraan ng
"paghuhugas ng kanilang mga paa."

Tinuruan pa tayo m Jesus ng Isang aralin.
Kinakailangang magpalnus tayo sa kanya araw-
araw ng atmg mga pagkakamali. Ang mga alagad
ay nagsipaligo na bago magpunta sa dakong
iyon, nguni't muling narumhan ang kanilang mga
paa .sa paglalakad sa maahkabok na daan. Ang
pagiging ligtas ay tulad sa pahligo. Kung tinang-
gap na natin SI Jesus na atmg sariling tagapag-
ligtas inaalis Niyang lahat ang atmg mga kasala-
nan at Ito'y pmapawi magpakailanman at kan-
yang kinahlimutan. Subali't araw-araw, tayo'y
lumalakad sa daan ng buhay at kung minsan ang
ating mga paa ay narururruhan. Ginagawa natin
ang mga bagay na di dapat gawín. Hindi na tayo
kailangang maligtas na muli. Kinakailangan la-
mang nating ipahayag kay Jesus ang ating mga
pagkakasala at pagkakamali at ito'y huhugasan
Niya.
t ...~'".........-...- - _ .........---- •...-----'" ...""""--.,.----~.
, Ang Gagawin Mo. . ,
; 1. Ano ang ginawa ni J~sus upang .

turuan ang kanyang mga alagad
na maglingkod sa isa't isa?
...... a) Ginawa Niya ang gawain

ng isang alipinat hinuga-
san ang kanilang mga paa.

...... b) Sinabi Niya kung paanong
iniwan Niya ang langit at
nagkatawang tao.

...... k) Dinulutan Niya ng pag--
kain ang mga alagad. I

j
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...... .:...."'~... "'..... t "'1; .. '" ......,"- ~"I,~"'-.", - ...t '"

.~2. ~Mayroón Ka 'bang ' pagkakasala ~na .
'\' :ibig mong maalis? '. :r ''!!i, '

-;" \., Ipagtapat mo Ito-kay Jesus. . '0

HINULAAN NI JESUS ANG
PAGKAKANULO SA KANYA

Basahin ang Juan 13:21-30
Nalalaman ni Jesus na Siya'y ipagkakanulo.

Si Judas na isa sa Kanyang mga alagad, ang mag-
tataksil. Ang isang suliranin ni Judas ay ang pag-
ibig sa salapi. Siya ang ingat-yaman at ninanakaw
niya ang mga salapi na naroroon. Para bagang
maliit lamang ito, nguni't ang isang kasalanan
ay pinagmumulan ng isa pang kasalanan. "Ipi-
nagbili niya si Jesus sa mga kaaway sa halagang
tatlumpung pirasong pilak. Ipinagbili rin niya ang
kanyang sarili, kaluluwa at ang kanyang dako
sa kaharian ni Cristo.

O I Timoteo 6: 10. Sapagka't ang pag-ibig sa
salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan.

r , .
I 3.

-----~---~_.~---,
Ang Gagawin Mo ~ '!

Inaasahan ba ni Jesus na Siya'y
ipagkakanulo?

a) Hindi, hindi Niya ito na-
lalaman.

b) Oo, nguni't hindi Niya
nalalaman kung sino ang l

'magkakanulo sa Kanya.' , I

k) Oo, nalalaman Niya na I
'ipagkakanulo Siya ni ro- .1

. das. ---- .-.----~-------~
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4: - Id~l;mgi~~ -;ng iyong 1bg~-kctibi:~- ..
gan upang huwag nilang ipagbili
ang kanilang kaluluwa dahil sa pag-

" ,ibig sa~salâpi. r ~.......... _" ..... _ .....-..-~. ri' ,

líin
ANG BAGo'NG UTOS

Basahin ang Juan 13:31·35
Paulit-ulit na binabanggit ni Jesus sa Kan-

yang mga alagad ang Kanyang nalalapit na kama-
tayan; isang dako na kanyang paroronan at sila'y
hindi makapaparoon. Sila'y maiiwan dito sa
lupa upang mabuhay na kakaiba kaysa lahat ng
tao. Upang makilala ng mga tao na sila'y may
isang tanging bagay; sila'y dapat magibigan sâ
isa't isa, kung paanong sila'y kanyang iniibig.
Ito'y isang mahalagang utos na dapat nating
sundin araw-araw.
~-'-- -·I.~A~;Gag~i;-M:-: -- -- --iI t •• ! 1

f

' 5.. Ano ang bagong utos na ibinigay
ni Jesus sa kanyang mga alagad

~.. {~...... a) Dapat silang maghugasan
, ng .paa ' , ,," ~ t

I ."....b) Dapat silang mag-ibigan
, sa isa't isa. ,. .
t· .~.... 'k) Hindi' dapat ma~akaw's~ "l :'supot ng salapi. ""
" . - _ ... - - - -
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ANG PAGKAKAILA NI
P,EDRO·HINULAAN NI JESUS

Basahin ang Juan 13;36-38

Nalaman mo na, na si Jesus ang Propeta na
ipinangako ng Diyos. Ipinakikita ng Diyos sa
mga propeta ang mga bagay na. mangyayari;
pagkatapos, kanilang hinuhulaan ang mga pang-
yayaring yaon o kaya'y sasabihin nila ang naga-
ganap bago ito nangyari. Nabasa mo na ang mga
ilan sa hula ni Jesus; sinabi Niya, Siya'y "kina-
kailangang itaas," ang ibig sabihin ipako sa krus,
ipagkakanulo siya ni J udas, at ipagkakaila Siya
ni Pedro.

Akala ni Pedro siya'y higit na espirituwal
kaysa sa ibang mga alagad; ngúni't nalalaman ni
Jesus kung gaano Siya kahina. Kaya siya'y idina-
dalangin Niya.
,.,.--_ .. ~ bf -rwv" (:4 "iiifWlil!pM -e-'- t, 'l An~ Gagawin Mo

f
I

I
J
L

L

6. Hinulaan ni Jesus na si Pedro ay:
a) Magiging ulo ng Iglesya.
b) Laging magtatapat sa

Kanya.
k) Magkakaila sa Kanya ng

tatlong ulit.
Iwastc mo ang iyong sagot sa mga
tamang sagot sa katapusan ng ara-
lin.
Sulatan 'mo ang iyong tala ng mag-
aaral-para Sa ika-13 aralin. "

,
t

l.
-I

•

7.

.---.-......_--- ----- --- _.
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l
I
l
!
j
I'
I

Mga Sagot sa Ika-13 Aralin

Tingnan mo ang iyong sagot sa mga
nasa ibaba at antasan mo ang iyong gi-
nawa. Kung mula sa 4, napakahusay;
mula sa 3, mahusay; mula sa 2, kaina-
man. Kung kulang sa 2 ang iyong ta-
mang sagot, basahin mong muli ang
araling ito upang matiyak' mong natu-
tuhan mo itong mabuti.
1.- a) Ginawa Niya ang gawain ng

isang alipin at hinugasan ng
kanilang mga paa.

2. k) Oo, nalalaman Niya na ipagka-
kanulo Siya ni Judas.

S. b) Dapat silang mag-ibigan sa isa't
isa.

I
l

i
I
I

I
I
l
I
l
I
I

L
I "

__~ l_o _.:.... _

t
t
j
l
I
l

1
!
I,-' -'

6.
-e

k) Magkakaila sa Kanya ng tat-
long ulit .

Bilang ng Wastong MgaSagot
Antas _
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Daan sa Ama II• Si Jesus Ang ,

; I . Espiritu Santo I!A g Pangako ng _
j I n -.v1/ _~ .l '. _~---
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SI' JESUS ANG DAAN SA AMA
Basahin ang Juan 14:1-14

Nang sabilun ni Jesus sa Kanyang mga alagad
na sila'y uwan Niya, sapagka 't SIya'y marnama- '
tay, Sila'y nalungkot ng gayon na lamang, Kaya't
pinalakas l1l J esus ang kanilang loob sa pagsasa-
bmg !'>IYJ'ymaghahanda ng dako para sa karula
At SIYJ'y muling babalik upang sila'y kunin,
upang kung saan Siya naroroon, sila naman ay
dumuon.

Mahalagang alalahanin natin na SI Jesus ay
muhng babalik para sa Kanyang bayan. Sila'y
Kanyang kukuning lahat upang sumakanya mag-
pakailanman, Ito'y isang kahanga-hangang araw,
kaya't tayong lahat ay dapat maghanda. Kung
tayo'y may pagkakasala sa atmg buhay, tayo'y
hindi makakasama sa pagdating ni Jesus. Nguni't
kung tayo'y napatawad na sa ating mga kasala-
nan iniligtas ni Jesus at nabubuhay para sa
Diyos, tayo'y makakasama ni Jesus sa kanyang
pagbabalik. .

n Juan 14:3. At kung ako'y makaparoon at
kayo'y maipaghanda ng dakong kalalagyan

~

J ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin
ko sa aking sarili upang kung saan ako naro-
roon, kayo naman ay dumuon.
Inulit ni Jesus na Siya ang tanging daan sa

Ama Walang ibang daang patungo sa kalangitan.
Kailangang sumampalataya' ka sa Panginoong
Jesu-Cristo upang maligtas sa Kanya lamang at
wala ng iba.

B
Juan 14:6. Ako ang daan at ang katotoha-

. nan at.ang buhay: Sinuman ay di makaparo-
roon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko.
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Ipinangako ni Jesus na silang sumasampala-
taya sa Kanya, ay gagawa ng lalong mga dakilang
gawa kaysa sa kanyang ginawa. Siya'y makapa-
roroon lamang sa isang dako sa isang panahon,
nguni't nang dumaan ang Kanyang mga taga-su-
nod, silang lahat, sa tulong ng Diyos ay makaga-
gawa ng higit kaysa ginawa ni Jesus.

Sa (talatang 13, 1,4) sinabi ni Jesus na tayo'y
nakapananalangin sa' Kanyang pangalan. Kung
tayo'y humihingi sa pangalan ni Jesus nanganga-
hulugan na inuunawa .natin ang kalooban ng
Diyos at idinadalangin ang mga bagay ayon sa
Kanyang kalooban. Ito rin ay nangangahulugang
tayo'y nananalangin na may kapangyarihan tu-
lad ng kay Jesus sapagka't ito rin ang uri ng
idinadalangin.

Ang mga karamdaman at masasamang espi-
ritu ay napaaalis kung nagsasalita si Jesus na may
kapangyarihan. Maaasahan lamang natin ang mga
dakilang gawang binabanggit sa talatang 12, kung
tayo'y-mananalangin sa kapangyarihan ng panga-
lan ni Jesus; sapagka't tayo'y walang anumang
kapangyariahan sa ating sarili.
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\.

Ang Gagawin Mo

1. Sauluhin mo ang Juan 14:3 at 14:6.

2. Paano pinalakas ni Jesus ang loob ng Kan-
yang mga alagad, pagkatapos Niyang sabi-
hm na sila'y Kanyang iiwan .
....... a) SInabi NIya na Siya'y muling ba-

balik at sila'y kukunin upang
sumakanya magpakailanman.

b) Sinabi Niya na sila rin ay ma-
mamatay. at paroroon sa Diyos .

k) Sínabi NIya na hindi na nila
SIya kailangan.

3. Ilan ang daan patungo sa DIYos?
a) Marami, ang alinmang relihiyon

ay maghahatid sa 'IYO sa Diyos.
b) Ang alinmang daan I na iyong

sundin at tama, kung ikaw ay
tapat .

........ k) Iisa lamang ang daan-si Jesu-
Cnsto.

4. Ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa pana-
langin? .

a) Dapat manalangin ang Kanyang
. mga tagasunod sa Kanyang 'pa-
ngalan at Kanyang gagawin ang
anumang ibigin nila.

....... b) Dapat manalangin ang kanyang
mga alagad sa pangalan m Maria,
sapagka't SIya'y ina I ni Jesus.

....... k) Dapat manalangin ang Kanyang
mga alagad sa mga inahen o
larawan.
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ANG PANGAKO NG ESPI RITU SANTO
Basahin ang Juan 14:15-31

Mababasa natin sa kapitulo 14, 15, at 16 ang
mga bagay na ginagawa ng Espmtu Santo bilang
atmg katulong. Hindi matatanggap ng mga taga
sanlibutan ang Espiritu Santo, nguni't siya'y ma-
tatanggap ng mga mananampalataya. Siya ang
Espiritu ng katotohanan na tumutulong sa atmg
ikaalam ng katotohanan. Tinuturuan at tinutu-
lungan NIya tayo na makaala-ala at makaunawa
ng mga bagay na itmuro m Jesus

IJuan 14.16. At ako'y dadalangin sa Ama, at
kayo'y bibigyan NIya ng Ibang Mang-aaliw,
upang sumainyo magpakailanman.
Sinabi ni Jesus na ang ating ginagawa ang

nagpapatunay kung iniibig natin Siya o hindi.
§! Juan 14 23. Kung ang smuman ay umubrg
~ sa akin ay Kanyang tutuparm ang aking mga
f I salita, at 'IIY<l'y nbigm ng akrng Ama, atr 11 kami'y pasasakanya, at siya'y gagawin na-
l ..,mll1g <Imll1g tahanan.

Ipmalalagay ng mararrung tao na ang utos
TlI Jesu" ay napakalurap Subali't kung ang DIYo'l
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at si Jesus ay manahan sa atin. magagawa natin
ang lahat ng nais nilang ipagawa sa atin sapagka't
sila'y tutulong 'la atin

r, --~~-AI11l GagawinMo--- ---~

l ' 5. ~ Sauluhin mo ang Juan 14: 16, 23
6 Anong katulong ang ipinangako

ni Jesus sa mga alagad nang SIya'y
um~~? .

~ ... ..... ' a) Isusugo Niya ang Espintu

I,'- »Òs; Santo upang sumakarula.
~ ~ b) Sila'y idadalangin Niya

I'" k) Siya'y makikipag-usap sa
kanila.

7. Ano ang katunayan ng mga taong
nagsasabing" iniibig nila si Jesus .

.. ; a) Sila'y naparoroon sa Ig-
lesya 'at < nabautismuhan
sa tubig ,~

b) Kanilang. sinusunod ang
Kanyang mga Salita.

k) Sila'y gumagawa ng ma-
buti sa lahat ng tao.

l· . ., . ,",.'
8. Iwasto mo ang lyong sagot sa mga I

1 tamang sagot sá katapusan ng ara- ~
1'(: • hngIto " I

C"tt· . Sulatan I~O 'ang iyong tala ng mag-
~.'''l' aaral para sa' ika- 14' na aralin.' . . 1
~ "\. " t.- -i: ~ 1"" ~... .... .. l

.t!<. ~ __ ...- ........... ...... _ ... ..-- "'"""""'" -..:_ "'-----i. ~..._,
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------ ---------- ~.~

Mga Sagot sa Ika-14 na Aralin

Tingnan mo ang iyong sagot sa mga
nasa ibaba at antasan mo ang iyong
ginawa. Kung mula sa 5, napakahusay;
4-mahusay; 3-kainaman; Kung kulang
sa 3, basahin mong muli ang aralin.'
2. a) Sinabi Niya na Siya'y muling

babalik at sila'y kukunin upang'
suma Kanya magpakailanman.

3. k) Iisa lamang ang daan si Jesu-
Cristo .

. 4. a) Dapat manalangin ang kan-
yang mga taga-sunod sa Kan-
yang pangalan, at Kanyang
gagawin ang anumang hingin
nila.

6. a) Isusugo Niya ang Espiritu San-
to upang sumakanila.

7. Kanilang sinusunod ang kan-
yang mga Salita.

Bilang ng Wastong Mga Sagot _
Antas _
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~! Ang Pag-aaralan Mo Sa Araling Ito
I. I :l, Si Jesus Ang Tunay Na Puno Ng Ubas
! l,f Ang Kapootan Ng Sanlibutan
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SI JESUS ANG TUNAY NA PUNO NG UBAS
Basahin ang Juan 15:1·17

Itinulad ni Jesus ang
Kanyang sarili sa puno
ng ubas at ang kanyang
mga taga-sunod sa sanga.
Ang kanyang buhay na
nasa atin ang nagbubu-
nga ng bunga ng Espiri-
tu na ating tinatawag.
Ito ang uri ng bunga na
hinahanap ng Diyos, ng
hardinero, sa atin.

~

Galacia 5:22, 23. Datapwa't ang bunga ng
Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan,
pagpapahinuhod, kagandahang-loob, kabuti-
han, pagtatapat,' kaamuan, at pagpipigil.
Sa panapanahon pinuputol at nililinis ng har-

dinero ang sanga. Inaalis niya ang mga magugu-
lang at malalagong sanga upang tumubo ang mga
bago at murang supling na siyang nagbubunga.

Sinabi ni Jesus na ang mga alagad ay malili-
nis na sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Gina-
gamit ng Diyos ang Biblia tulad sa isang panghí-
wa na nagaalis ng mga bagay tulad ng kasakiman,
pagmamalaki, at pag-iinit ng ulo. Sampalataya-
nan natin at tanggapin ang ating nababasa sa
Biblia. Tanggapin natin ito bilang halimbawa
para sa ating buhay, at tutulungan tayo ng Espi-
ritu Santo na alisin ang mga walang kabuluhang
sanga sa ating buhay. Kung magkagayon, dada-
loy ang masaganang buhay ni Cristo, tulad sa
dagta na dumadaloy mula sa puno hanggang sa
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mga .sanga; ang siyang nagdadala ng mabilis na
paglagong espirituwal at nagbubunga ng bunga
ng Espiritu.

Ang salitang "manatili" ay makailang ulit na
ginamit sa kapitulong ito sa mga talatang 4,5,
6,7,9, at 10. Ito'y mahalaga kung ang sanga ay
di-mananatili sa puno, ito'y mamamatay sapag-
ka't ang buhay ay nanggagaling sa puno. Gayon
din naman ang ating buhay espirituwal ay nasa-
salalay sa ating pakikipag-ugnayan kay Jesu-
Cristo. Habang tayo'y nasa sa Kanya tayo'y
mayroong buhay. Datapwa't kung pababayaan
natin ang anumang bagay na maglayo sa atin sa
Diyos at muling bumalik sa .kasalanan tayo'y
mawawalan ng buhay.

;

. Juan 15:5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang
. mga sanga! Ang nananatili sa akin, at ako'y
. sa Kanya, ay siyang nagbubunga ng marami;

sapagka't kung kayo'y hiwalay sa akin ay
wala kayong magagawa.
Nakita natin 'sa kabanatang ito na ang mana-

nampalataya at si Jesus ay nauugnay sa pamama-
gitan ng pag-ibig. Ang salitang "pag-ibig" ay
ginamit ng tatlumpung ulit sa kabanatang 13-17.
Una'y sinabi. ni Jesus kung paano Siya iniibig
ng Kanyang Ama; at pagkatapos kung paano
Niya iniibig ang mga alagad. Ang mga alagad
naman ay kinakailangang magpatuloy sa Kan-
yang pag-ibig.

Kung tayo'y mananatili kay Jesus tutulungan
Niya tayong mag-íbigan sa isa't isa. Kung min-
san, sinasabi nating rnaiibig lamang natin ang
mga. tao kung sila'y mabuti, datapwa't inibig ni
Jesus kahit na yaong hindi kaíbig-ibig. Pinili niya
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tayong ibigm at mamatay para sa atin kahit na
tayo'y makasalanan at hindi kaibig-ibig upang
Ipakita sa sanlibutan ang kanyang buhay at-pag-
ibig sa atin. Basahin ang talatang 14.

. Ang Gagawin Mo

Saululun 1110 ang' talatang 5'22,23 at
Juan l'i 5

2 Saan nuhambmg 111 Jesus ang Kanyang
sanlt at ang Kanyang mga alagad'!

a) Sa Isang bukid at sa mga sanga
b) Isang puno at' sa mga sanga

ruto
k) Sa Panginoon at sa Kanyang

mga ahpm

3 Anong nagagawa ng mensahe 111 Jesus"
a) Nihhrus NIya tayo kung tma-

tanggap at sinusunod natm Ito
b) Kung binabasa natm Ito, ang

I ating buhay ay lurruhrus
k) Ito'y walang nagagawa

i e

I
4. Anong magagawa natm kung wala SI

Jesus?
a) HIgit pa sa mga bagay na

" Kanyang
I"

gmawa.
b. Tayo'y mamumunga ng ma-

I raml

I k) Wala . ,

l 5. Saan nababatay ang pakikípag-ugnayan
ng mananampalataya at ni Jesus?

a) Sa pag-ibig ,
;

I
...... b) Sa pag-anib sa iglesya j

I ....... k) Sa mabubuting gawa. I
L --_ ...... .--- j
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ANG KAPOOTAN NG SANLIBUTAN
Basahin ang Juan 15:18-27'

Juan 16:1·4
Binanggit ni Jesus

ang tungkol sa pag-uusig
at mga di-pag-uunawaan
na daranasm ng mga ala-
gad sa sanlibutang ito.
Sa labing-isang alagad na
Kanyang sinabihan ng
mga salitang ito, sampu
sa kanila ang papatayin
dahil sa pangangaral ng
ebanghelyo.

Bakit kmapopootan ng sanlibutan ang mga
sumusunod kay Jesus? Isang dahilan na kinapo-
otan nila si Jesus. Ang mabuting buhay ng isang
tunay na Knstiano ay naghahayag ng kasamaan
ng kanyang kapahgiran at nakadarama sila ng
pagiging makasalanan. Kaya't kinapopootan nila
ang mga Kristiano at ginagawa ang kanilang ma-
gagawa laban sa kanila.

Si Satanas din, ang kaaway ng DIYOS ay
lumalaban sa mga Kristiano. Ginagamit niya ang
ibang tao upang libakin at alipustain ang mga
Knstiano. Ang ibang mga Kristiano ay pinaruru-
sahan ng kanilang sariling sambahayan, may
ilang ipinabibilanggo at may ipinapapatay dahil
sa kanilang pagtanggap kay Jesus na kanilang
sariling tagapagligtas. Kaya't hindi tayo dapat
magtaka kung tayo'y pinagtatawanan o pinag-
uusig fin nito ang lahat ng mga sumusunod sa
kanya.
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Sinabi ni Jesus na ang Kanyang mga tagasu-
nod ay makararanas ng Kanyang naranasan.
Siya'y pinag-usig ng sanlibutan at uusigin rin nito
ang lahat ng sumusunod sa Kanya.

Ipinangako ni Jesus ang isang katulong-ang
Espiritu Santo. Siya'y magsasalita ng tungkol
kay Jesus at Siya rin ang tutulong sa mga alagad
upang sila'y makapagsalita tungkol kay Jesus.

- ,

~6.
Ang Gagawin Mo

Idalangin mo ang mga dumaranas
ng pag-uusig.
Sino ang ipinangakong katulong
ni Jesus?
...... a) Ipinangako Niya ang mga .

kaibigan na tutulong sa
kanila. .

b) Ipinangako Niyang ang
mga magbubukid ang
magbibigay sa kanila ng
bunga.

k) Ipinangako Niya sa kanila
ang Espiritu Santo.

Iwasto mo ang iyong mga sagot
sa mga sagot sa katapusan ng ara-
ling ito.
Sulatan mo ang iyong tala ng mag-
aaral para sa ika-IS aralin.

7.

8.

9.
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... .,.

Mga Sagot sa Ika-15 Aralin
Tingnan mo ang iyong sagot sa mga
nasa ibaba at antasan mo ang iyong
ginawa. Kung mula sa 5, napakahusay;
4, mahusay; 3, kainaman. Kung kulang
sa 3 ang tamang sagot mo, basahin
mong muli ang araling ito upang mati-
yak mong natutuhan mo itong mabuti.
2. b) Sa isang puno at sa mga sanga

. . nito.
3. ,a) Ginagawa tayong malinis kung

tinatanggap at sinusunod natin
ito.

4. k) wala
5. a) Sa pag-ibig
6. k) Ipinangako Niya sa Kanila ang

Espiritu 'Santo,

Bilang ng Wastong Mga Sagot _,
Antas _



Ang Pag-aaralan Mo sa Araling Ito

Ang Gawain ng Espiritu Santo

Kagalakan at Kalungkutan ,

Pagtatagumpay sa sanlibutan J)
~_--.-/
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ANG GAWAIN NG ESPIRITU SANTO
Basahin ang Juan 16:4-15

Mababasa nating limang ulit na sinalita ni
Jesus sa Juan 14: 16,17, 14:26; 15:26; at
16:7-15, sa kaniyang mga alagad ang tungkol sa
Espiritu Santo. Sa Unang tatlong talata, ang
Ama, si Jesus at ang Espiritu Santo ay magkaka-
sama upang maunawaan natin na silang tatlo
ay tunay na isang Diyos.

Ang salitang "Paraclete" sa salitang Griego,
ay isinalin dito na "Mang-aaliw" o "Tagapag-
aliw." Ang ibig sabihin isang 'tagapayo o mana-
nanggol (abogado) sa isang taong nasasakdal.
Isang taong kasama ng isang tao upang siya'y

-tulungan at payuhan. Ito ang ginagawa ng Espi-
ritu Santo sa atin. Pinapayuhan Niya tayo ng
dapat nating gawin. Tinuturuan at pinapatnu-
bayan Niya tayo sa buong katotohanan, sapag-
ka't- Siya ang Espiritu ng katotohanan. Iniinga-
tan Niya tayo upang huwag malinlang ng mga
bulaang guro.

Ipinakikilala Niya sa sanlibutan ang kapa-
ngitan ng kasalanan. Mahirap nating tanggaping
tayo'y makasalanan. Inaakala nating tayo'y tu-
nay na mabubuti hanggang hindi ipinakikilala
sa atin ng Espiritu Santo ang ating tunay na
anyo sa harapan ng Diyos. Naranasan na ba
ninyong may mansa ang inyong damit, saman-
talang sa akala ninyo ito'y malinis, nguni't nang
kayo'y mahayag sa liwanag ito pala'y hindi?

. Ganyan ang ginagawa ng Espiritu Santo sa atin.
Nililiwanagan niya ang ating mga buhay at ipi-
nakikita ang karumihan ng ating mga kasalanan.
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r - .----_..~~-.-
I

1.
Ang Ga~awin Mo

Anong salitang Griyego ang isina-
lin sa salitang "Mang-aaliw" o
Tagapag-aliw"

a) Parenthesis
... 0.. b) Parac1ete
...... k) Paralysis

Bilang "Parac1ete" o Mang-aaliw,
ano ang ginagawa ng Espiritu
Santo?
...... a)

2.

3.

Siya'y nagtatanggol, nag-
papayo, at tumutulong sa
atin.

b) Ginagawa Niya !lng ating
mga gawain

k) Hinahatulan Niya tayo.
Kailan natin talagang nakikita na
tayo'y makasalanan?

a) Kung tayo 'y nahuhuli
...... b) Kung ipinakikilala ng Es-

piritu Santo kung gaano
tayo kasama.

...... k) Kung sinasabi sa atin ng
iba kung gaano tayo ka-
sama.

4. Idalangin mo na lagi kang patnu-
bayan ng Espiritu Santo. Hingin
mo sa' Kanyang ipakita sa iyo ang
anumang bagay nasa iyo na di
wasto.
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KAGALAKAN AT KALUNGKUTAN
Basahin ang Juan 16:16-24

Nangalungkot ang mga alagad, sapagka't
sila'y iniwan ni Jesus. Datapwa't sila'y pinanga-
kuan ni Jesus ng isang kahanga-hangang pangako.

O
Juan 16: 23. Kung kayo'y hihingi ng anuman
sa Ama, ay ibibigay Niya sa inyo sa aking
pangman. .

Kung tayo'y hihingi ng isang bagay sa isang
marangal na tao at hmdi natin tinanggap, sapag-
ka't hindi niya tayo nakikilala? Subali't kung
tayo'y binigyan ng karapatang humingi sa panga-
lan ng Pangulo ng bansa, marahil ang lahat ay
magsisiparoon upang hummgi ng kanyang kai-
langan. Tunay, na gagawin ng Ama ang hiruhingi
ng Anak. Kung SI Jesus ay tumitira sa ating
buhay, tayo'y makapananalangin sa Kanyang
pangalan, tunay nga na Kanyang idinadalangin
tayo na makatitryak ng kasagutan.

[
j

iI 5 Ano ang rprnangako ni Jesus')
a) Makukuha natin ang anu-

, mang naism natin. •
1 'b) Ibibigay sa atin ngDiyos

r ang anumang hingin natin'
l "el pangalan ni Jesus.

l
, .oo k) Hmdt na tayo malllIÚng~-
" k" t -, ~t. ~" .: o .

• ~ i' t........... _- .... "'"""'"~ -- ----- - ---~._-

li! -I

. Ang Gagawin Mo,.
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PAGTATAGUMPAY SA SANLIBUTAN
Basahin ang Juan 16:25·33

Nalalaman ni Jesus na ilang sandali na lamang
at Siya'y huhulihin at ang Kanyang mga alagad
ay "rnangagtatakbuhan upang iligtas ang kani-
lang buhay." Ipinaaalam Niya sa kanila kung
ano ang magaganap. Ibig Niyang ipakilala sa
kanila na ang kahirapan at kamatayan ay hindi
pagkatalo, ito'y bahagi ng plano ng Diyos. Sa
Kanyang paghihirap at kamatayan ang mga kalu-
luwa ay maliligtas.

"Pabayaan mo na ang iba; iligtas mo ang
iyong sarili," ang wika ng sanlibutan. Datapwa't
pinagtagumpayan ni Jesus ang dakilang tuksong
ito. Ginampanan Niya ang nais ng Diyos na
Kanyang gawin. Ang paggawa ng nais ng Diyos
anuman yaon ay pagtatagumpay sa sanlibutan.,

Ang lahat ng mga nagsisunod kay Jesus ay
magkakaroon ng hirap at mga suliranin sa 'san-
libutang ito, nguni't ang Espiritu Santo ang
ating katulong o mang-aaliw. Ang mga alagad
rin ay nagtiis ng mga kahirapan. Subali't ipina-
aalaala sa kanila ni Jesus na kung sila'y manana-
tili sa Kanya, sila ay tutulungan Niya. Ang ating
tagumpay ay hindi sa kung ano ang magagawa
natin, kundi sa kung ano ang kanyang magagawa
sa atin. Siya'y súma-saatin upang tayo'y bigyan
ng lakas ng loob, kalakasan, at kapayapaan sa
panahon ng kahirapan. Ang ating mga kahirapan
kay Cristo ay sandali lamang, pagkatapos nito
tayo'y maghahari na kasama Niya sa walang
hanggang kagalakan at wala nang paghihirap
magpakailanman.
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p: Juan 16:33. Sinasalita ko ito sa inyo, upang
.,, kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan.
~JSa sanlibutan ay mayroon kayong kapigha-~t]! tian; nguni't lakasan ninyo ang inyong loob;
.... aking dinaig ang sanlibutan.

Ang Gagawin Mo '

6. Basahin m o ang Juan 16:33 ng
limang ulit.

7. Ano ang sinasabi ng' sanlibutan?
a) Pabayaan mo ang iyong

sarili, iligtas mo ang iba.
b) Iligtas mo ang iba at ang

iyong sarili.
k) Pabayaan mo ang iba; ilig-

tas mo ang iyong sarili.
8. Ano ang sinabi ni Jesus na gagawin

ng sanlibutan sa kanyang mga taga-
sunod? ,

a) Gagawin silang mga lider' "
b) Papaghihirapin sila
k) Tatanggapin sila bilang

mga guro.
9. Ano ang pagtatagumpay ng mga

sumusunod kay Jesus?
a) Ang pagkakaroon ng kani-

lang sariling paraan.
b) Ang pagtakas sa kahira-

pan.
k) Ang paggawa ng kalooban

, ng Diyos anoman ang ka-
>' sapitan.c,
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la. lwasto mo ang lyong mga sagot
sa mga tamang s'àgot sa ka tapusan
ng aralmg ito.
Sulatan 'mo ang iyóng tala ng mag-

"aaral para sà ika-16 na aralin:..- - - --~"",---,_ -=----~-- -~--.-J

11.

... 9. ---:.ee..'---'-- ~ ~ - . ...---
,~ '\

Mga Sagot Sa Ika·16 Na Aralin

Kapag 6 hanggang 7 ang tama mong mga
sagot. antasan ng ,J;apakahusay. 5, mahusay,
4, kamaruan. KJpJg mababa sa 4 ang tamang
mga sagot, muling basalun ang arahn. ]

b) Paraclctc
,r

a) SIYJ'Y ~agtatdn~gol, n,JgpdpdYO, at
tumutulong sa ann. .

b ) Kung rpmakrktlalang EspmtuSanto
kung ga~no tayo kasàma

b) IbIbigay. sa' atm ng DIYOS ang anu-
"rhallg hirigdl lftatIl1 Sa pangaiaÎl ni

Jesus. ,,:' : ,. ,
k) Pabayaan mo ang Iba, 'Ihg!as:mo v ;

• ang lyong sanh.
t

b) Papaghírapm srla "', '..'.j'
, ...

k) Ang paggawa ng kalooban ng DIYOS
anoman ang-kasapitan. 'i

3

5,

8.

" 9..

BIlang ng Tamang mga·Sagot_·_·' __ ~ __

Antas .:...-....:.._---'::.....__ -'-- _--, .~., -s
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i II. Idinalangin ni Jesus ang Ka~yang mga ,.,
" I alagad. ' I~I., '>1 , I I
, ,1 "
l I Ang Mga :Taong .Ibinigay Mo Sa I I

Akin ' " I,:!-I I l
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I{ Ingatan Mo Sila -. ,.

11 Sila Nawa'y Maging Isa

f i
, I

"\jII
Upang Sila'y Makasama Ko:.o II
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IDINALANGIN NI JESUS 'ANG n~' J.~I •

KANYANG, MGA :AlfAGAD ~ il.f,,~P ,

Basahin ang Juan Kapitulo 17 ,

Ang mga taong ibinigáy Mo sa"Akin
Basahing muli - Juan 17:1-8' l

'i •• I

Ang kapit ulo ' 17 ay ang panalangin ni Jesus
sa kanyang mga alagad bago siya hulilun. Nata-
pos na Niya ang Kanyang mga pagtuturo at pa-
ngangaral. Sa pamamagitan Niya lalong naka-
kilala sa Diyos ang Kanyang mga alagad; at sila'y
binigyan Niya ng buhay na walang hanggan:
"I Juan 17' 3. At ito ang buhay na walang hang-I gan, na ikaw ay makilala mila na isang Diyos
: na tunay at siyang sinugo; 'samakatuwid ba-

I J ga'y si Jesu-Cristo ...

Dumating na ang sandali.' ng~'~a~~dly,~n;,p~
Jesus, para sa kasalanan ng sanlibutan. Ipínag:
kakatiwala Niya sa Ama ang mga taong:ibh\igây
sa kanya mula sa sanlibutan.' Sila'y il{aniní'tahan
sa sanlibutan, nguni't sila 'y" Iiindi" na lbahagi" ng
masama at walang i Diyos Jna" sanlibutáHg lit6~

, Sila'y mabubuhay paM'sà;'Diyos'sá'l1alip rtá'JpJrá'
sa kaaliwan, k'a'pàngyariliaÍ1, ~ ò{ká'ta'TÍyagá'nl/ng'
sanlibutang itó'.' .' ~ J" '( ';'1L 'lt"I!!'>1~" :11,

~ t;! 1 ." 1'\1/,.1 ~1~J \ fUíhl-",·~.fLI~t

~ " .. : t I~ uf.t ..~ILlh j ·1fJ. ;-J~ ~!~l}

.. .

1.

• ""' >.+"'" iI;! "'":. .. !'Ang Gagawin Mo
~ J ~ ~ • t s \ -:- fr... 11'

Sauluhin mo ang Juan 1.7:3" ••~. ."';, ..,.' (

" , • i, I" ~... ri.. tf' • 1 ~ . ,
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IngatanrMo\si!aJ231. Iv1 ~'iI()VlAJ:·,
Basahing mulbang,"Juao Î~17,;9,,20.'ill

Binal1ahggit::-nP>Jesûslang<; tîîrigkol sa mga
t~ong ibin.i9~~~at>Jecffir.aTI~hR~oJl ,p1ula sa ~an~

)lbutan. SIla'y mg~, ~~<?ll~dP.~a!}g~pak na hindi
banal o santo, kundi mga makasalanang tulad
ng, ibang-i tao. {;Subalift, tinalikuran na nila ang
kanílangutmga Ikasalanan; , sumampalataya kay
Jesu-Cristo lat., sumunod 1.sa..kanya kaya't sila'y
nangaligtaaj: 'l,~:/I- rrCil!.lI,~ltsl~tiq ,

':'dNalalarI)~nLniIfJe~u§ ~na)iwan"na Niya ang
Kanyang mgatialagad ng .gabi -ring yaon, kaya't
siya:y -dumalangín rfsaj Diyos-na sila'y ingatan.
Sapaglta'\t ~nalalamanllnb!Jesus. na".pag-alis Niya
ang mga"alagad"aY;J rnanghihina na, iiwanan ang
lahat ng kanyang mga itinuro-at .muling babalik
sa kanilang mga, dating buhay. Kahit na Siya'y
k'aSama,J/,1:t!í1tmC1 s't']u&ás"lna r~a sa kanila a
':.Jil:.Lll .B.J'Í»U't.tbf' ~Jl 1'1>I ... ,;,<J ..", I, ' Y
napaHamaK. • _!':
"'dV.J1Uai,,,I')L, L91T! ~;nh !,f1'I·,'·h<' l,iS" D''. ,11m 1 tayo maaanng.a ism ni atanas sa 1-y~~~Lsui)~i;t ,slJls&âp':NjyJi1ir t~<yÓ'y tumalikod

s~'DiYRsatÍ>inúI1i1g'b~málik 's~'pagkakasala, pag-
u1 .. _J.1Lf1j;]iIJlLr, ..11..111 rUí:0'\.J ".UL,4H.

kata~fos na,.tayo y) tuma ikoq~safDlYos at muling
6U'iriallkq~k"H agkákasaia: ~p~~~t'ápos na tayo'y
rliâk:'ap'tgpJsi~áng' ní"àbu'btha~fpara kay Cristo.
Tutuksuhin niya tayong bumalik 'sa dating bu-
hay; subali't alalahanin mong si Jesus ay nana-
langin hanggang ngayon. Basahin mo ang tala-
tang 20.

~

Hebreo 7:25 .•Dahil,dito.naman siya'y naka-
.11", j' »v H'u·,/ I.lfll"

pag-liligtas na lubos 'sa mga nagsisilapit sa
Piyos §â \pama'irtagitânjNiyá!~'palibhasa'y la-
ging nabubuhay siya upang mamagitan sa
kanila.
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Hindi hinihingi ni Jesus sa Ama na tayo'y
alisin sa sanlibutan upang tayo'y huwag nang
maghirap, sapagka't mayroon tayong mga gawain
na dapat gampáH~n~'isfN{igb'rNiYa tayo rito sa
sanlibutan upang' ipangaral.jang.jmensahe ng
kaligtasan, ' , ,,~:1tIl/1

Maraming ulit, na/ itinuro ni, Jesus sa kaba-
natang ito na ibinigay -Niya sa' Kanyang mga
taga-sunod ang'tunay na 'Salita ng Diyos. (8, 14,
at 17), Sa talatang 17, -binabanggit na tayo'y sa
pamamagitan ng Kanyang' Salita:'

~~~' ,,(

\~ '~\\rll, (j~ J j
~" ==-"'~

:: E;~ ----~ :=:.§§.... "'"
~~ - J

~~"" ~~/111\\~1['~:'~~
~

'"I,., ('(
, ."It I>

I t ,II l ~ ( l

Sinabi nn ru Jesus na 'isinusugo NIya sa san-
libutan ang Karíyang' mga alagad, tulad ng pag-
susugo ng Diyos'sa'Kanya. Siy'a'y naparito upang
hanapin at ilrgtas' ang. .nawawala. Kaya't tayo
bilang Cristiano ay dapat, ring maghatid ng Iba
sa Pangmoon,' Dapat tayong magpatuloy na sila'y
bigyan ng Salrta ,ng DIYOSsa Iglesya, sa paaralan.
sa mga babasahm, sa radyo. at sa isahang pang-
hilukayat, Kinakailangang tayo'y mabuhay ng
Isang tunay na buhay Knstiano sa kanila, upang
maipakita ang daan ng buhay,
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... - .... _-~..,... ~--- .... ---,

Ang Gagawin Mo

2." <Paano nakikrtungo- si Satanas sa mga
Kristiano?
....... a) Pinabábayaan mya sila.

, -, . ' b) Sinisikap niyang sila'y tuksu- >

" hing lumayo sa Diyos at bu-
mahk sa kasalanan.

k)' Inihihiwalay mya sila sa DI-
, yos.

3. Ano ang gagawin natin sa sanhbutan?
. . ... a) Dapat tayong manalangmg

makaahs dito
., .... b) Dapat. tayong manirahan dito

at tamasahm ,ang mga kaah-
wang dulot nito.

k) Dapat nanng .rpamahagi ang
, sahta 'ng DIYOSsa sanlibutan.

4 Paano Isusugo ang' mga' taga-sunod fil

Jesus sa sanlibutan?
. a) Tulad sa mga tupang walang

pastol sapagka't wala na SI
Jesus

. . b) Tulad ng pagsusugo ng DIYOS
kay Jesus upang hanapin at
iligtas ang mga nawawala sa
Panginoon .

. k) Tulad sa mga kaanib ng lgles-
ya.vna sasabihm sa mga taong
sila'y umanib sa karulang Ig-
lesya
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Sila Nawa'y Maging' Isa .
Bas~hin muli Juan 17:20-23

Si Jesus ay nanalangin hindi-lamang para sa
Kanyang mga alagad noon, kundi sa lahat ng
sasampalataya sa Kanya. Ang ibig sabihin niyan
ay ikaw. Idinalangin, nil"Jesus na ang lahat ng
mga taga-sunod Niya ay maging isa. Ang ibig
sabihin, ibig Niyang sila'y mabuhay at guma-
wang nagkakaisa. Hindi mabuting nagkakabaha-
bahagi ang mga Kristiano at gumagawa laban
sa .isa't isa.

Maraming iba't ibang Iglesya, nguni't maa-
aring mabuhay ng mapayapa ang mga kaanib
kung matututuhan nilang unahin si Cristo. Sina-
sabi ng ilang mga tao ngayong ang lahat ng
Iglesya ay dapat maging isang Iglesya. datapwa't
ito'y hindi mangyayari habang ang iba't ibang
Iglesya naniniwala sa iba't ibang bagay.

Hindi. tayo makasasapi sa isang Iglesya na
hindi na naniniwala sa itinuturo ni Jesus. Tayo'y
naniniwala na si Jesus ay 'Anak ng Diyos, ipina-
nganak ng birheng Maria, at ang Kanya lamang
kamatayan ang makapagliligtas sa atin mula sa
kasalanan. Kinakailangang magkaisa tayo sa ba-
gay na Ito upang tayo'y "maging isa."

Amos 3:3. Makakalakad baga ang dalawa na
magkasama, liban na sila'y magkasundo')

Dalangin ni Jesus na tayo'y mapasa Kanya
at sa Ama. Ang Cristiano ay nangyayanng nag-
kakaisa kapag si Cristo ang nasa puso ng bawa't
isa. Kung nais mo ang pakikisama ng Cristiano
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at espirituwal Daietulong\ -sumapi- ka sa Isang
IglesyangEsúfiîasalhpalataya,'.nagtuturo, at sumu-
sunod ng Banal na Kasulatan ,- isang Iglesyang
angpfesenciá InlJGfísfo ay turiay-
~W h:rlh! d I!.."u.1 HO()íf ~,:(",h. .
b '<1/1 t;,liH4' .\.:'l}-~Î1J ,I, '( r,. ;; #a
l,' 1, -l'.' '"A ""G! "'~M"'rl'
-:-,' .1 v " " ng' agawin O" ,
hIrlf tlrtf t....1 ~I- t(~;;{ '1 #J h I~"'~ t {,·l~
. 5 Sino ang idmadalangm DI Jesus')
"I.' IHi,.' 'It. '1>.1\ '~AIA' 'l' 'b' d'I' JJ '" I d
' l '" a ng a mg a awang a aga
, -. "~t;- ,ff,. ' • " b' IJAi' 'li n ''t,', ", k b .
~' •",I ,." c, _. 19 r a. t"'l r~g \nga, aaru ng
J '. . I~ \..<11 -- Iglesya upang SIla y sumapi
I ~a Isang Iglesya,

• 1 I'_J.:; h. '.~' .1k) lí\ng lahat ng mga sumasarnpa-
(jH". '.' ..rI '11, lataya sa Kanya. kahit sila na
'" LI12 «'1,<•• "1 l " fwmasampalatayá ngayon o

f:1 16 L, Nagalak. kae ba nang malaman mong ~J ~ i
: " '" " l-Jesus ây.dumadalangm para-sa IYO')

!'l'I;"f ! '"Pasalamatan I mo siya. sa' Kanyang pag-
y.ct~l,angl~,!Raralsa IYO. ".w,'

• t> 7 . ,."Nang dumalangm SJ.Jesus sa magkaisa
'J" I \ '0;- .i'lang~ kanyang I mga .taga-sunod, ang Ibig
.,.,['0. <!~lba"" ruyang , SablllJJl_ ang lahat ng mga
!\ I' .!'. l l> Krlst!aJH? ay/dapat. !llapasa jlSang Iglesya

I n )., 'vlir'n amang gaY9n :." ".. ';( ~'
a) Oo, sapagka't hmd. dapat mag-

l," f,'. ;)< -" ." J 'kJlOo'n ng ·;tiá 'flib~hg Iglesya"
.,' "b')' HlI1dJ, sapagK~'t'lhJJldl dapat

sumapi sa Iglesya, ang mga
l.i' , .tt,,'" t.; _ ','l. Knvtranò- j~_

k) Hmdi, sapagka't lundi naruru-
wala ang Ibang mga Iglesia ~d

mga 'bagay na itmuro m Jc~t1S
J ., J _ .t-I ~.... C...A 1 j' ". ..

8 ldalangin ang pagkakaisa ng-mga Km- ~
~~ .. ~: ..... .f' :i...': ::"úáno' t i-.". -t,.,t 1 • I t l-

j , b t 1'";-fi":' • ~ t 1" 1 'lj,l( t ?; JJ'"
j......... ;l\

~ _" ... __ ~ _ ..... ...,__ ....__ ... _,,_ ..M -.. .....~ .#

"~'o j' ):
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UPANG SILA'Y MAKASAMA KO
Basahin ang Juan 17:24-26

"Yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig kong
kung saan ako naroroon sila naman ay dumoong
kasama ko" -ganito tinapos ni Jesus ang Kan-
yang panalangin. Ibig Niyang ang Kanyang mga
tagasunod ay makasama Niya saan man siya
naroroon. Balang araw tayo'y paroroon sa Kan-
yang kinaroroonan. Sinasabi ng huling aklat sa
BIblia, (Ang Apocalipsis), na ang lahat ng mga
naligt.as ay nakatayo sa harap ng trono ng Diyos
at nag-aawitan ng papuri kay Jesus, ang Kor-
derong pinatay.

Hindi natin nalalaman kung kailan tayo tata-
wagm ng Diyos. Nguni't hanggang tayo'y nari-
rito pa kinakailangang tayo'y mabuhay na nag-
bibigay-lugod sa Diyos araw-araw. Kung magka-
gayon hindi tayo matatakot sa kamatayan, sa-
pagkat siyang nalalaman natin na ang kama-
tayan ang tanging daan patungo sa pakikipisan
ng Diyos.

Ang mga ligtas lamang ang makakasama ni
Jesus. Ang mga dr-ligtas kailanman ay walang
dako sa Kanya. Gusto mo bang 'makasama "ru
Jesus magpakailanman?

rivt I Te<;alomca 4.16-18 Sapagka't ang Pangi-
l : noon din ang bababang mula sa langit, na
~l may Isang sigaw, may tnug na arkanghel, at
~I may pakakak ng Diyos at ang nangamatayl: 1 kay Knsto ay unang mangabubuhay na muh,

kung magkagayon, tayong nangabubuhay na
ri nangatrtira, ay aagawmg kasama sa
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.-, hangin ; at sa ganito'y sasa Panginoon tayo
! !
, I magpakailan man. Kaya't mangag-aliwan
~ ~ tayo sa isa't isa sa mga salitang ito.

j. ,

l "
\

I
l
I
I

J
I

I
l

_ .... --_ .... _ ...........
-'

9.
Ang G.~g8~in M~:. -' ~ , "

Paano tinapos ni Jesus ang' Kan-: ]
yang dalangin sa' pagsasabing -ibíg ; '~l
Niyang makasama ang kanyang °o l

mga taga-sunod saan- man Siya 'na- 1
•roon.

...... a) Sa .pagsasabing bibigyan ,.1
pa Niya ngo!pagkakataon t

ang mga taong naligtas- li'
pagkamatay' nila. '

b) Sa pagsasabing nakikila' t
ng ~anlibu~an ang Diyos.' l

10. Kung- ikaw áy mamatay ngayon, l
. makakasama mo ba ang Panginoon? I

r ...... a) 'Hindi ko natitiyak. !
...... b) 'Hindi, sapagka't hindi pa

~ ako ligtas.
. I, k) Oo, sapagka't sumampa-

lataya ako kay Jesus bi-
lang aking sariling taga-
pagligtas.

Kung hindi mo maisulat ang' (X)
sa unahan ng K), tumigil ka muna, at
hingin mo kay Jesus na patawarin at
linisin ka sa iyong' mga kasalanan upang
ikaw, ay maligtas. Kung magkagayon,
matitiyak mo ring ikaw ay paparoon sa
Panginoon.



Ikalabtng Paang Ara/m

, ~II. lwasto mo ang iyong sagot sa mga
tamang sagot sa katapusan ng ara-
ling ito. ,

J 2. Sulatan mo ang iyong tala ng mag-
aaral para sa ika-l 7 aralin.

Mga Sagot sa Ika-17 Aralin
Tingnan mo ang iyong sagot sa mga
nasa ibaba at antasan mo ang lyong
ginawa. Kung mula sa 5-6. napakahusay;
4, mahusay; 3, kainaman. Kung kulang
sa 3" ang iyong tamang sagot. basalun
mong muli ang araling Ito upang mati-
yak mong natutuhan ~o Itong mabuti..
2. b) Sirusikap Niyang Sila'y tuksu-

Iling lumayo sa Diyos at bu-
malik sa kasalanan.

3. "k)., Dapat nating Ipamahagi ang
salita ng Diyos., .~

,4. k) Tulad 'ng.,pagsusugo ng DIYOS
kay ~ Jesus upang hanapin at
Iligtas ang mga nawawala sa
Panginoon.

""'~
7. k) Hindi, 'sapagka't hindi nanini-

walà ang ibang mga Iglesya sa
mga bagay na itinuro-ni Jesus.

a) Sa pagsasabing Ibig NIyang ma-
kasama ang Kanyang mga taga-
sunod saan man SIya naroon.

BIlang ng Wastong mga Sagot _
Antas _

9

IL _
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J Ang Pag-aaralan Mo sá Araling ko I
t
'j :in~~~:i:a:; ~~::as I
l Ikinaila ni Pedro si Jesus ·

,l 11 Ii! Tmanonqssi Jesus ng Punang Saserdote

,I t 'Il.' Ikinailang Muli ni Pedro si, Jesus t.
il Si Jesus sa har:p ni Pilato t !

~,Hin"';~~ ::~~U.~ng.~:-~:::-,J~
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ANG PAGDAKIP KAY JESUS
Basahin Juan 18:1-11

Pinangunahan ni Judas ang mga kawal upang
dakpin si Jesus. Paanong nagawa ni Judas ang
gayong kasamaan? Kung tumatalikod kay Cristo
ang sinuman, pinapaghahari Niya SI Satanas sa
kanyang buhay.

Muling basahin ang mga talatang 4 hanggang
6. Nang bahagyang hinayaan ni Jesus na maha-
yag ang kanyang kapangyarihan, ang mga sun-
dalo ay nalugmok sa lupa. Hindi nila nadakip si
Jesus kung wala Siyang pahintulot. Hindi Siya
tumakas: sapagka't nalalaman Niyang ito'y pla-
no ng Diyos na Siya'y mamamatay para sa ating
mga kasalanan. .

Inaalaala ni Jesus ang Kanyang mga alagad
kahit sa sandali ng kamatayan. Sinabi Niya sa
mga kawal na kailangang sila'y magsiyaon sapag-
ka't Siya lamang ang kanilang hinahanap. Hindi
Niya ibig na sila'y maghirap tulad ng Kanyang

/ paghihirap.
Ipaglalaban na sana ni Pedro ang Kanyang

Panginoon; kaya't tinagpas niya ang tainga ng
alipin ng mataas na saserdote. Subali't ibinalik
ito ni Jesus. Ang wika ni Lucas: kaya marahil,
hindi naparusahan ng mga kawal si Pedro.
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"

Ang Gagawin Mo

1.
.

Anong aralin ang natutuhan natin sa
pagkakanulo ni Judas kay Jesus? .

a) Hindi tayo dapat manalangin
sa halamanan.

b) Pinapaghahari natin si Sata-
nas sa ating buhay, kapag
tayo'y tumatalikod kay Cristo .

....... k) Ang mga kawal ay hindi nara-
rapat dumalo sa pulong pana-
langin.

2. Bakit hindi tumakas o nagsanggalang
si Jesus, nang Siya'y dakpin ng mga
kawal?

a)

, .

Nalalaman Niyang dumating
na ang panahon ng Diyos para
Siya'y mamatay.

b) Inaasahan Niyang Siya'y ipag
tatanggol ng Kanyang mga
alagad. . ,

, ....... k) Wala Siyang ka pangyarihan
laban sa mga kawal.

Ano ang ginawa ni Pedro sa halamanan?
a) Nanalangin siya nang rnagda-

'mag. . r

b) Tumawag siya ng apoy sa
langit.

k) Tinagpas niya ang tainga ng
alipin ng punong saserdote.
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SI JESUS SA HARAP NI ANAS
Basahin ang Juan 18: 12-14

SI Anas at SI Caifas na' Kanyang manugang
ay kapwa naging punong Saserdote sa magkai-
bang panahon Binalak nilang kapwang ipapatay
SI Jesus, Sinasabi nilang SIya'y mapanganib na
lider ng manghihimagsik. At kung Siya'y dr nila
mapapatay, ipapapatay ng pamahalaang Romano
sa kanilang mga kawal, ang lahat ng mga tao.
Datapwa't Ito'y hindi totoo. Ito'y paraan lamang
upang mapapaniwala nila ang ibang mga lider ng
relihiyon na hatulan si Jesus ng kamatayan.

Sinabi ni Caifas na lalong mabuting mamatay
ang isang tao, kaysa ang lahat ay mapahamak.
Hindi niya nalalaman na siya'y nagsasabi lamang
ng isang dakilang katotohanan tungkol sa kama-
tayan ni Jesus. Hmdi tayo kailangang maparu-
sahan sapagka't si Jesus ang naging handog para
sa ating mga kasalanan.

Marahil nagtataka kang kinakailangan pang
mamatay si' Jesus upang mailigtas tayo. Ang
Diyos ay mabuti at kinapopootan Niya ang kasa-
lanan lahat ng uri ng kasalanan. Kaya't ang lahat
ng gumagawa ng masama ay mahihiwalay sa
Diyos. Sapagka't ang buhay at kagalakan ay
nagmúmula sa Diyos, silang naghiwalay sa Kanya
ay mamamatay.

Itinuro ng Diyos sa atin kung gaano kasama
ang kasalanan kaya't nuong una.. kinakailangan
ng mga tao ang mga hayop u pang ihandog sa ka-
nilang mga kasalanan. Sila'y naghahandog ng
mga tupa, kambing at baka. Pinapatay ang mga
ito upang magkaroon ng pagtitigis ng dugo, sa-
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pagka't walang kapatawaran ng kasalan kung
walang pagtitigis ng dugo. Kinakailangan ang
kamatayan at dugo sa kapatawaran ng kasalanan.

~

Hebreo 9:22. At ayon sa kautusan, lahat ng
mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban

• na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapa-
tawaran .• ..
Paulit-ulit na ginagawa ang paghahandog na

ito sa mga hayop sapagka't hindi makapag-aalis
ng kasalanan. Ito'y pansamantala lamang, hang-
gang inihandog ng Diyos ang kanyang sariling
Anak. Ibinigay ru Jesus ang Kanyang dugo para
Sa atin. Kung may iba pang makapagliligtas sa
atin, kailan ma'y hmdi pababayaan ng Diyos na
mamatay ang Kanyang bugtong na Anak para
sa atin.

~-"''''''''''''1f!''''I~~''''''''~'~ ~.,..-.~~ ...

Ang Gagawin Mo ' , ;
, 4. " Bakl:' kl~akaIlan~,m pan; ~imà~ay ~I ..~ l

f ; '" Jesus para maligtas tayo l". sa ating mga' ;(
kasalanan:> • ' <' rÒ" 1_"
...... a) Sapagka't sa pâmarnagitan la-

. ~ ,~. , mang ng pagbubuhos ng-Kan-
yang dugo, ang lubos na kapa-
tawaran ng ating mga 'kasala-
113n." .:!- ilf~J .s< iJ:fF li!, r '" h~

, • b) , Sapagka't tayong Iahat ay ma-
.~ matay.' at SIya ang lúnang rna-'

matay upang Ipakilala sa atm
na hmdi tayo dapat matakot .
sa kamàtayan"·.p -J' • l

....'k).Sapagka't nais Niyang-jturo .'~'~
. ,na, ang paghahandog sa kasala- I

' • 'fían ay 'kmakarlangang> úht- .....
uhtm ',.' " A ",I ,-~~- ...-
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IKINAILA NI PEDRO SI JESUS
Basahin ang Juan 18:15·18

Ang isang alagad na binabanggit dito ay si
Juan, ang sumulat ng ebanghelyong ito. Hindi
niya ikinailang siya'y alagad ni Jesus. Kaya't
hindi siya nabagabag. Nguni't si Pedrong laging
nagtatanggol kay Jesus ay natakot na magsabi·
ng katotohanan, sinabi niyang hindi siya alagad'
ni Jesus.

Madaling sabihin na tayo'y Kristiano kung
tayo'y kasama ng ibang Kristiano subali't kung
tayo'y nasa.nakapaligid na mga kaaway ni Jesus
Ito'y napakahirap. Anong gagawin mo?

Mateo 10: 32-33. Kaya't ang bawa't kumiki-
lala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikila-
lanin ko naman siya sa harap ng aking
Amang nasa langit. Datapwa't sinomang sa
aki'y magkaila sa harap ng mga tao ay ika-
kaila ko naman siya sa harap ng aking Ama
na nasa langit.

Ang Gagawin Mo
~ ''f '!" ~ '"~

,5. Nahihirapan .ka bang. Ipaalam sa
mga taong ikaw ay Knstiano? Na-

.' tatakot ka bang baka ka nila usigin?
.o. 'Hum'ingi ka sà Diyos na big-

> , ~~n>ka .ng: lakas ng l~Ob . ~

161
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l

TINANONG SI JESUS NG
DAKILANG SASERDOTE

Basahin ang Juan 18:19·24

Bagama't si Caifas ang kasalukuyang nanu-
nungkulan, si Anas ang punong saserdoteng bma-
banggit dito, sapagka't siya ang dating nanunung-

. kulan. Nang tanungin ni Anas si Jesus SIya'y
hindi sumagot sapagka't nais lamang nilang siluin
si Jesus upang magamit nila laban sa Kanya sa
panahon ng paghlitis. ,

Pagkatapos, dinala SI Jesus 'ng mga kawal 'sa
bahay ni Caifas. At Siya'y ruhtis doon ng huku-
mang relihiyoso-ang tinatawag na Sanhedrin.
Ang paglilitis na ito ay labag sa batas, sapagka't
ito'y ginanap ng lihim sa gabi. Ito'y gmanap agad
pagkatapos na Siya'y hulihin, kaya't SIya'y
walang pagkakataong makakuha ng saksi para
sa Kanya. Sa paglilrtis, pinagpasiyahan ng naka-,
rarami sa Sanhednn na SIya'y hatulan ng kama-
tayan. Sapagka't ang paglilitis na iyon ay Isang
pormal lamang upang agad Siyang maipadala kay
PIlato na may opisyal na paratang.

'"Ang Gagawin Mg "

Bakit tinanong 'ni 'AnasllsI Jesus"
.... :' a).l Upang matutuhan ang

Kanyang doktnna o mga
o' aTal. , ' if< "

. .. b) Upang Siya'y makilala pa
't:,..... ~~ t' ~ l~,) ~ i

. mya . ,I # i
~" • .:;:' • .o- k) Upang" SIya y -silum o ~ I

,," huhhm·· ' . ~

'6.

L._. _ --------
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IKINAILANG MULI NI PEDRO SI JESUS
Basahin ang Juan 18:25-27

Tatlong ulit na tina-
nong si Pedro kung si-
ya'y taga-sunod ni Jesus;
at tatlong ulit rin na-
mang kumai1a si Pedro
sa kanyang Panginoon.
Matapos siyang kumaila
ay tumilaok ang manok
gaya ng sinabi ni Jesus.
Tiningnan siya ng Pangi-
noon at nang makita ito
ni Pedro, naalaala Niya
ang sinabi ni Jesus, si-
ya'y lumabas na nalu-
lumbay at tumangis ng
mabuti.

Ang Gagawin Mo

7. Ano ang ginawa"ni Pedro sa bahay
ng punong saserdote?
...... a) Tinagpas niya ang tainga

ng alipin ng punong saser-
dote.

b) Ikinaila niya ang kanyang
Panginoon ng tatlong ulit.

k) Sinabi niyang susunod si-
ya sa Panginoon sa lahat
ng panahon.

l- -"
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SI JESUS SA HARAP NI PILATO
Basahin ang Juan 18:28-38

Hindi makahahatol ng kamatayan ang San-
hedrin kanino man, kaya't kanilang ipinadala si
Jesus kay Pilato, ang gobernador ng Roma. Ka-
nilang pinaratangan si Jesus na nagtatayo ng kan-
yang sariling kaharian; at ito'y isang kataksilan;
isang kasalanang marapat parusahan ng kamata-
yan. ,

Bagama't may bulaang paratang sa Kanya,
hindi Niya sinikap na ipagtanggol ang Kanyang
sarili. Sinabi Niya kay Pilato na Siya'y hari
nguni't ang kanyang kaharian ay hindi sa lupa.
Ito'y isang espirituwal na kaharian sa buhay ng
mga tumanggap sa kanya,

r-;~- --"---..
l' ;:. . Ang' Gagawin Mo

r ' ·8. Nang tanungin ni Pilato: si Jesus,

l",: , kung Siya nga'y hari, .ano ang isi-
nagot ni Jesus? >.. .

a) "Hindi, ako'y pinarata-
II ngan ng kasinungalingan."

b) "Ang kaharian ko'y hindi
sa sanlibutang ito."

i k)' "Ang kaharian ko'y higit
l -" pa sa- Emperyo ng Ro-
t~· ~ ma"~í"f~,; ; " ". ,'. .
~'.~;~." Tinanggap mo na ba si Jesus bilang, i
t :I • hari ng .lyong buhay? - I
~ ~'" ~ .... " • .?-
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ANG HATOL KAY. JESUS
Basahin ang Juan 18:38-40

Sinabi ni Pilato sa mga tao, "wala akong ma-
kitang anumang kasalanan sa Kanya." Datapwa't
ang mga tao'y lalo pang nagsigawan nang ipako
si Jesus sa krus. Sapagka't wala nang magawa si
Pilato pagkatapos niyang tanungin si Jesus at -
patuloy pa rin ang pagsisigawan ng mga tao;
sila'y pinamili niya at sinabing "Sino ang ibig
ninyong sa inyo'y pawalan ko, Si Barabas (ito'y
isang magnanakaw) o si Jesus?" Pinili nila si
Barabas na kanilang pawalan. Pinipili rin ng mga
tao ngayon ang kasalanan at ang mga aliw ng
kasalanan sa halip na si Jesus. Ikaw, ano ang
pipiliin mo? Ano ang gagawin mo kay Jesus?

f~ -, - - An;Gagawin -Mo7-' --,
, I' , " .

10. Ano ang hatol ni Pilato?
...... a) Sinabi niyang si Jesus ay

may sala at dapat mama-
tay.

...... b) Pawawalan niya si Jesus
sapagka't yao'y araw ng
Paskua. .

...... k) Ipabibilanggo niya si Je-
sus kasama ni Barabas.

11. Iwasto mo ang iyong mga sagotsa
mga 'sagot sa katapusan ng araling .\
ito.

12. Sulatan mo ang iyong tala ng mag-
aaral para' sa ika-18 aralin.
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r
: Tm=~:~:7i~~~:8s~::":a,mga\

nasa ibaba at antasan mo áng" iyong gi-
nawa: KUngmula sa 7-8, napakahusay;
6, mahusay; 5, kainaman. Kung kulang

, sa 5 basahin mong muli ang araling ito~ ~ ~ - ". "' .. ~upang matiyak mong natutuhan mo
't b t" ( ..long ma u 1. ' J" '

"'" ~ #1 i~

1. b) Pinapaghahari natin si Satanas
sa ating buhay, kapag tayo'y
tumatalikod kay Cristo. }" ,

2. a) Nalalaman Niyang ito na ang
pànàhob ng Diyos para Siya'y
mamatay. ~

3. k) Tinagpas niya ang" tainga ng
alipin ng punong' saserdote.

j 4. a) Sapagka't sa pamamagitan lá-
mang ng pagbubuhos ng Kan-
yang dugo, may lubos na ka-
patawaran ng ating mga kasa- ~..
-lanan. " . "

6. k) Upang "Siya'y siluin o hulihin
7. b) Ikinaila niya ang kanyang Pa-

nginoon ng' tatlong ulit "
8: b) ·"Ang kaharian ko'y hindi sa

sanlibutang .ito." • """ ~,
10. b) Pawawalan'Niya s; Jesus sapag-

". ~ " , ka't yao'j1, araw ~ng' Paskua.
, BiÎáng"'rîg'Wàstongmga 'Sagot ,r }' •

{ ~ "'" ~ • lJ, tt j. -II-Antas' _
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Ang Hatol kay Jesus

Ipinako si Jesus

1 Ang Kamatayan ni Jesus

L:inibatang ":~giliran ni Jesus' . l'!
, I

Ang Paglilibing kay Jesus l j

II
~...,,~ ~.:::::~ ..~ -:-::::: ,-_"ft'p ", ~o:-:-:..,=--: :: :-~,.,,,,,,/

~----~-----~,
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ANG HATOL KAY JESUS
Basahin ang JuaR 18:39·40, 19: 1-16

Ibig sanàng pawalan ni Pilato si Jesus suba-
li't siya'y natatakot sa mga tao, sapagka't tina-
takot nilang siya'y isusumbong sa Emperador ng
Roma kung siya'y hmdi sasang-ayon sa kanila.
Ang Kanyang gawain at buhay ay nasa panganib.
Ano ang gagawin niya, ayaw niyang hatulan ang
isang taong walang kasalanan: nguni't lalong
mahalaga sa kanya ang kanyang kalagayan kaysa
sa kung alin ang wasto o mali. Kaya't sa katapu-
san ay nagpasiya siyang hatulan si Jesus na ipako
sa krus tulad ng isang salarin.

Tulad ni PIlato, ang sinumang makarinig ng
mabuting balita tungkol kay Jesus ay kinakai-
langang magpasiya para sa Kanya. Ang ilan ay
natatakot na tanggapin Siyang sariling t agapag-
paglitas dahil sa naalaala nila ang sasabihin o ga-
gawin ng mga tao sa kanila. Ang gagawin natin
ngayon sa Kanyang Anak na si Jesus ang nagpa-
siya ng gagawin ng Diyos para sa atin sa araw
ng paghuhukom.r~-,----~~~Ga~~~-~-~ --o --~ - -,-!

I l. Bakit hindi pinawalan' ni Pilato si l'
;- Jesus? "e ,I
'." a) Nasumpungang may sala

si Jesus.
r .. :: .... b) Síya'ynatatakôt sa mga
i tao. .. ~!rJ""

I ......k) Nais niyang pawalan si
l Barabas.
t::-_ _ _ _ _' - _.-' - ----.-
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•

IPINAKO SI JESUS
Basahin ang Juan 19:16-27

169

"Jesus na Taga Nazaret, ang Hari ng mga
Judio, ang Isinulat na pamagat ni Pilato sa ulu-
nan ng krus pagkatapos na Ipako SIJesus sa gitna
ng dalawang salarin. Tinatanggihan Ito ng mga
pangulong saserdote, nguni't smabi ni- Pilato,
"Ang naisulat ko'y naisulat ko," at siya'y -
tumangging baguhin.

Hanggang doon sa paghihirap ru J esus sa
krus, Kanya pa ring maalala ang kalagayan ng
iba. Kanyang rpmagkatrw ala ang Kanyang ina
sa Isang alagad na si Juan. Sa Ibang ebanghelyo
ating mababasa· na Kanya pang Idinalangin ang
mga taong nagpako sa Kanya sa krus na sila'y
patawann ng DIYOS.

_, _~ '_"' Atlg Gagawin Mo

i • 2:~ Anong pamagat ang' inilagay 111 '
Pilato sa ulunan-ng krus ni Jesus?

>; •••• ~.:<_a)·J~su~ na taga Nazaret nag-
~ .- \ kasala ng kataksilan. ~ f

j::: ... , b) Jesus na taga Nazaret lu-
-s- ,;.., ma bag sa kautusan ni Moi-

ses.
.: .... k) Jesus na taga Nazaret ang, .

Hari "ng mga Judio.

L.......-....-~ _._. .....__ -'

1
l
I
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\

ANG KAMATAYAN NI JESUS
Basahin ang Juan 19:28",30

Naganap na lahat ang mga hula sa Matandang
TIpan tungkol sa kamatayan ng Mesias para sa
atmg mga kasalanan, nang mamatay SI Jesus sa
krus.

Ang lahat ng hula tungkol sa kamatayan ng
Mesias para sa ating mga kasalanan sa Matandang
Tipan ay natupad nang lahat. Lahat ay sang-ayon
sa pagkahula ng mga propeta daang-daang taon
na ang nakakaraan. Kahit ang pagsusugal ng mga
kawal ng kanyang mga damit, ,at ang "pagpapa-
mom sa kanya ng suka.
-; Mga AWIt 69.21. Buugyan, naman mla akol \ ng pagkaing mapait; At sa aking kauhawan
...! ay binigyan nila. ako ng sukang maiinom.

"Naganap na!" ang wika ni" Jésus. Ang Ibig
sabihin natapos na NIya ang gawaing ipmagkati-
wala sa Kanya ng Diyos. Sa Kanyang kamatayan
naganap NIya ang kabayaran ng ating kaligtasan.

Ang ating mga kasalanan ang dalulan ng Kan-
yang kamatayan, kaya't hindi ' natin maaanng \
sisihin ang kanyang mga kababayan, ang mga
kawal na nagpako sa Kanya, at magmg SIPIlato.
Ang kasalanan - ang atmg mga kasalanan, ang
naghatid sa Kanya sa krus, upang tayo'y iligtas.
Nakaluhiya at nakalulungkot malaman na ang
atmg : mga kasalanan ang dahilan ng Kanyang
pagkabayubay sa krus. Kaya't .marapat lamang
na huwag na tayong magkasala" pa Kmakaila-
ngang humingi tayo ng tawad sa ating mga kasa-
lanan; at tanggapin ang Kanyang ginawang pag-
hligtas sa atrn upang tayo'y maligtas Siya ang
namatay para sa atin. •
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r-
I

I
I Pedro 2:24. Na siya rin ang nagdala ng

.ating mga kasalanan sa kaniyang katawan sa
ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin
sa mga kasalanan; na dahil sa kaniyang mga

J sugat at nangagsigaling kayo.

3.

t
I 4.

5.

l__

Ang Gagawin Mo
Anò ang ibig sabihin ni Jesus nang sabi- '
hin NIya "Naganap na :'

a) Naubos na ang alak
'> b) Naganap na ang gawain ng

pagliligtas
k) Ang lahat ng pag-asa sa kan-

s; yang kaharian' ay natapos na.
Sino- ang dapat sisihin sa kamatayanni •
Jesus? -,

i a) Ang mga punong saserdote,
....... b) Ang mga Sanhedrin lamang,

si Pilato at ang mga kawal na
nagpako sà Kanya.

k) Tayo ang dapat sisihin, at ang
, ......; bawa't isang nagkasala. Ang

ating mga kasalanan ang nag-
papako sa Kanya sa Krus.

Ano ngayon ang dapat nating gawin?
....... a) Hindi tayo dapat magsupJong

sa sinuman sa hukuman.
b) Dapat nating sisihin ang mga

nagpapako kay Jesus, at ibin-
tang hanggang sa kanilang mga
kaapu-apuhan,

k) Kinakailangang tayo'y malung-
kot sa ating mga kasalanan at .•
hurrungí ng kapatawaran sa
Diyos .

1
1,

1
l

.---------"~ ---- ......,
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SINIBAT ANG TAGILIRAN NI JESUS
Basahin ang Juan 19:31-37

Kung ipinapako sa krus ang isang tao ay
binabali ang mga binti upang madaling mamatay .

. Sapagka't ang pagpapako sa krus ay isang uri
ng unti-unting pagpapahirap sa tao ha,nggang
sa Siya'y mamatay. Nasumpungan nilang patay
na si Jesus kaya't hindi na kailangang baliin pa
ang Kanyang mga buto. Ito'y katuparan ng hula.

Sinasabing may tubig at dugong lumabas sa
tagiliran ni Jesus nang Siya'y sibatin. Isang kato-
tohanan na Siya'y namatay na nagdaramdam
dahil sa ating mga kasalanan. Ito rin ang katu-
paran ng hula, nabuksan ang isang bukal upang
hugasan ang ating mga kasalanan.

~

:,' Zacarias 13: 1. Sa araw na yaon ay mabu-
~ buksan ang isang bukal sa sambahayan ni

David at sa mga mananahan sa Jerusalem,
sa kasalanan, at sa karumihan.

~

I Juan l :7. Nguni't kung tayo'y nagsisilakad
. sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay
, may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis

.~' tayo ng dugo ni Jesus na kaniyang Anak
" sa lahat ng kasalanan.

,- -~----~--- -~---
;:. ..... p~ "",-

Ang Gagawin Mo
'" J '} jt 'l

Sauluhin mo ang I Juan 1:7.
.' '. , i '

Basahin mo ng tatlong ulit ang
:: Zacariás 1-3: 1. -, :i 6" ,

-,"-------------
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ANG PAGLILIBING KAY JESUS
Basahin ang Juan 19:38-42 »Ò,

Si Jose na taga Arimatea at si Nicodemus ay
kapwa kilalang punong kawal ng relihiyon at
mga kaanib ng Sanhedrin. Sila'y hindi sumang-
ayon sa pagpatay kay Jesus. Sapagka't hanggang
sa mga sandaling ito, sila'y mga lihim na mana-
nampalataya ni Jesus na takot magpakilalang
sila'y gayon nga.

Kung minsan mahirap na magpahayag ng
kanilang pagkakilala kay Cristo ang mga taong
kilala sa .lipunan. Nahihiya silang pumaroon
sa simbahang mahihirap ang karamihang naroon.
Natatakot rin silang baka maalis sa kanilang
gawain kung sila'y maging Kristiano. Datapwa't
binigyan ng lakas ng loob ng Diyos si Jose at
si Nicodemo na' hingin ang katawan ni Jesus
upang ilibing, bilang pagpapakilala ng kanilang
pag-ibig at paggalang sa Kanya. Ito'y isa ring
hulang natupad tungkol sa Mesias "Ang Mesias
ay makakasama ng mayaman sa kanyang kama-
tayan." -

Ang kaugalian ng paglilibing nuon 'ay ibina-
balot ang katawan sa isang kayong linong may
pabango at inilalagay sa isang kuwebang hinukay
mula sa mabatong burol Isinasaad ng Ebang-
helyo na ang kanyang katawan ay inilibing sa
libingan ni Jose na taga Arimathea.

Gumagabi na nang mamamatay si Jesus
kaya't walang maraming paghahandang nagawa
ukol sa kaniyang paglilibing. Kinabukasan noon
ay araw ng Sabath. Ang araw ng Sabath ay nagsi-
simula sa paglubog ng araw. Kaya't ang mga pag-
hahanda ukol sa paglilibing kay Jesus ay hindi
natapos at Siya'y inilibing na lamang nang gayon.
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,
l.

Ang Gagawin Mo
8. Anong ginawa sa katawan ni Jesus?

.... ,:...a) Inilibing ito ni NIcodemo
at ni Jose na taga Arima-
thea

b) Imlibing ito ng mga ala-
gad

k) Imwan na lang ito sa krus.
9. Bakit hmdi natapos ang mga pag-

hahanda ukol sa paghhbing?
a) Natatakot ang mga taga-

sunod m Jesus.
b) Gumagabi na nang SI Je-

sus ay namatay wala nang
taong makagagawa kung
gabi na. Ito rin ay pasi-
mula ng araw ng Sabath

oo ... k) Walang sapat na salapi
, ang mga alagad u pang bu-

mih ng mga kailangan sa
.".paglilibing

10. Idalangin mong magkaroon ng la-
kas ng loob" na magpahayag para
kay Jesus ang mga lihim na taga-
sunod 111 Jesus. .

II .. Iwasto mo ang iyong mga sagot sa
sagot sa katapusan ng araling ito.

,12. Sulatan mo ang lyong tala ng mag-
, . aaràl para sa Ika-l 9 na aralin.
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,---- ----- --------l
Mga ságot sa Ika-19 na Aralin

Tingnan mo ang iyong sagot sa mga
nasa ibaba at antasan mo ang iyong
ginawa. Kung mula sa 6-7, napakahusay;
5-mahusay; 4-kainaman; kung' kulang
sa 4 ang wastong sagot mo, basahin
mong muli ang aralin. .
1. b) Siya'y, takot sa mga -tao,
2. k) Jesus na taga Nazaret, ang hari

ng mga Judio. .
3. b) Naganap na ang gawain ng pag-

liligtas.
4. k) Tayo ang dapat sisihin, at ang

bawat isang nagkasala. Ang
ating mga kasalanan- ang nag-
papako sa Kanya sa krús.

5. k) Kinakailangang tayo'y malung-
kot sa ating mga kasalanan at
humingi ng kapatawaran sa Di-
yos.

8. a) Inilibing ito ni Nicodemo at ni
Jose na taga Arimathea.

9. b) Gumagabi na nang si Jesus ay
namatayat wala nang taong
makagagawa kung gabi na. Ito
rin ang pasimula ng araw ng
Sabath. ,

Bilang ng Wastong mga Sagot J
Antas

.~---~- -

, I
,

------ -----
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Ang Pag-aaralan Mo Sa Araling Ito

Libingang Walang Laman

Nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena

Nagpakita si Jesus sa Kanyang Mga
Alagad

Si Jesus at si Tomas

:n:~~:n~:.Akla~n:;~:~;d
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LIBINGANG WALANG LAMAN
Basahin ang Juan 20: 1-10

Bago ipinako si Jesus sa Krus mararnmg ulit
Niyang sinasabi sa Kanyang mga alagad na SIya'y
.magbabangon mula sa libingan. Nguni't nang
Siya'y mamatay na para bagang nakalimutan na
ito ng mga alagad.

Sinasabi ng ibang Manunulat ng Ebanghelyo
na SI Maria Magdalena kasama ng Ibang mga
babae ay naparoon sa libingan upang maglagay
ng pabango sa katawan m Jesus gaya ng kanilang
mga kaugalian. Nguni't nang sila'y dumating
doon ay naigulong na ang malaking bato sa hbi-
ngan at wala na ang katawan m Jesus. Wala nang
laman ang hbingan! Kaya't nagmamadaling nih-
san Ito m Maria upang isaysay sa mga alagad.
Subali't samantalang naroon pa ang Ilang mga
kababaihan, Isang anghel ang nagsabi sa kamla
na SI Jesus ay mulmz nabuhay. "

Pagkanmg ni Pedro at m Juan sila'y napa-
roon din "upang makita mla Ito mismo. Nakita
mlang walang laman ang hbingan maliban sa
mga kayong lmong ibmalot sa kanyang katawan
na nakalatag sa loob ng pmaglibingan kay Jesus.
Inakala l1J Mana na nmakaw ang katawan 111 Je-
sus. nguni't inakala naman runa Pedro at
Juan na kung Ito'y ninakaw ay hindi na pag-
aaksayahan pa ng panahon na alisin ang balot
at tiklopm nang mahusay ang panyo na ibmalot
sa ulo l1J Jesus. Ano ang nangyan kay Jesus?
Ito ang nasa kanilang kaisipan nang sila'y mag-
balik sa Jerusalem
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1.
Ang Gagawin Mo

Bakit pumunta: si Maria Magdalena
sa libingan ni Jesus?

a) Nais niyang matiyak na
si Jesus ay patay.

b) Nais niyang lagyan ng pa-
bango ang katawan ni Je-
sus.

...... k) Nais niyang kausapin ang
hardenero.

Ano ang nasumpungan niya?
a) Bukas na at walang laman

ang libingan.
b) Naglalagay ng pabango si

Jose at Nicodemo sa kata-
wan ni Jesus. ,

k) Na ninakaw ng mga kaa-
way ni Jesus ang kanyang
katawan. '

Anong nakita nina Pedro at Juan
nang sila'y pumaroon sa libingan?
...... a) Nakita nila ang mga kawal

at nagtanong anong nang-
yari?

...... b) Nakita nila ang tagapag-
alaga ng libingan at kani-
lang tinanong kung na-
saan ang katawan ni Je-
sus.

k) Nakita nila "ang mga ka-
yong linong ibinalot sa
katawan ni Jesus na naka-
latag sa loob ng libingan.

2.

3.
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NAGPAKITA SI JESUS KAY
MARIA MAGDALENA

Basahin ang Juan 20: 11·18

Kung minsan dahil sa malaking kalungkutan
sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay,
mahirap paniwalaan ng mga tao ang Salita ng
Diyos. Kahit na ang mensahe ng anghel sa mga
babae doon sa libingan; na si Jesus ay nabuhay
na muli ay hindi mapaniwalaan ng mga alagad
at ni Maria. Upang maalaman nilang Siya nga'y
buhay kinakailangang makita nila Siya ng sarili-
nan.

Si Jesus ay nagpapahayag din sa atin at ipi-
naaalam niyang Siya'y buhay. Pinapawi Niya ang .
ating' mga luha at tayo'y binibigyan ng kagala-
kan. Tulad ni Maria, isinusugo niya tayo upang
ipangaral ang mabuting balita sa iba. Si Maria
ang unang nakakita ng pagkabuhay na muli ni
Kristo at tumanggap ng kanyang mensahe; kaya't
ito'y kanyang ibinahagi sa mga alagad. Hindi
lamang ang mga babae kundi ang mga lalaki
rin ay may ganitong pananagutan sa Diyos.

Ang Gagawin Mo. .
4. Nang magpakita si Jesus kay Maria

sa halamanan ano ang sinabi Niya
sa Kanya?

a) Tumigil ka na sa pagluha.
b) .~Umuwi ka na at ibalita

ang mensahe.
k) Humayo at sabihin sa

mga alagad ang mensahe.
__ -'-2.- _",-_,
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NAGPAKITA SI JESUS SA
KANYANG MGA ALAGAD
Basahin ang Juan 20:19·23

Kinahapunan ng araw ding yaon, nagpakita
si Jesus sa kanyang mga alagad samantalang
sila'y nasa loob ng isang silid na-pinid ang pin-
tuan, sapagka't sila'y natatakot na baka sila
naman ang gambalain ng mga kaaway ni Jesus.
Anong -laking galak ang sumakanila nang maala-

. man nilang Siya nga'y muling nabuhay. Hindi
sila makapaniwala sa pasimula na SIya nga'y
talagang buhay. Nguni't ipinakita sa kanila ni
Jesus ang kanyang mga kamay, at kanyang tagili-
ran upang matiyak nilang Siya nga at hindi mul-
to. Sila'y nangatuwa na malamang Siya'y buhay.

Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanilang sila'y
Kanyang isinusugo kung paanong Siya'y isinugo
ng Ama. Nguni't sila'y mangangailangan ng
tanging katulong para sa kanilang gawain at ito'y
ang Kanyang Espiritu Santong Kanyang ipagka-
kaloob at kanilang tatanggapin. Natutuhan natin
sa Ebanghelyo ni Lucas at ng Aklat ng Mga Gawa
na tinanggap ng mga alagad ang 'Espiritu Santo
limangpung araw pagkatapos ng araw ng Pente-
costes. Ibinibigay pa rin ni Jesus ang Espiritu
sa mga ipinanganak na muli ngayon, na nagna-
nais magamit ng Diyos sa kanyang gawain.

Ang pagsunod ng mga alagad sa utos ni Jesus
ang magpapasiya kung ang mga tao nga ay ma-
liligtas o hindi. Kung sila'y hahayo at ipapanga-
ral ang ebanghelyo ang mga makasalanan ay ma-
karirinig, magsisi ng kanilang mga kasalanan at
sila'y mapapatawad. Nguni't kung sila'y hindi
hahayo hindi kailanman makaaalam ng mabuting
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balita ng kaligtasan ang mga makasalanan. Hindi
mapapatawad-ang kanilang mga kasalanan sapag-
ka't hindi nila natutuhan ang pagtawag sa Diyos
sa kapatawaran ng kasalanan. Kung tayo'y mga
Kristiano kailangang sabihin natin sa iba ang
tungkol kay Jesus. Kung nakikilala natin ang
Cristong nagbangong muli sa mga patay, at
tayo'y napuspos ng Espiritu Santo, tiyak na
tayo'y makatutulong upang ang iba'y maligtas.

Ang Gagawin Mo

5. Anong sinabi m Jesus sa mga alagad?
a) Dapat silang magtago.

.. ... b) SIla ay isinusugo Niya, kung
paanong Siya'y ismugo 'ng
Ama.

. ..... k) Dapat silang magsiuwi. ,l

.6. Anong tanging tulong ang ipinangako
Niya na Kanyang Ipagkakaloob para sa
kamlang gawain?

a) Babayaran Niya sila sa karu-
lang pangangaral.

b) Sila'y bibigyan Niya ng katu-
waan at hindi na sila malu-
lungkot kailanman.

....... k) Ipagkakaloob Niya ang ESPh.' >-

ntu Santo.

7. Sa paanong paraan Nila mailihgtas ang
ang tao sa kasalanan?

a) Sa kapatawaran ng kasalanan.
b) Sa pangangaral ng Ebanghel-

yo.
k) Sa pagtutulos ng kandila,



182 Patnubay va Pag-aaral ng Juan

SI JESUS A T SI TOMAS
Basahin ang juan 20:24-29

Hmdi pin.nuwalaan III Tomas ang nakita ng
Ibang alagad sapagka 't siya'y wala roon Pmag-
ahnlanganan NIya ang kanilang karanasan at
smabmg lundi siya sasampalataya hanggang hmdi
niya Ito makita,

Mararrung tao ngayon ang nag-aakalang ang
mga Knstiano ay nahnlang Kung sila'y tunay
na naghahanap ng katotohanan kinakailangang
sila'y magsahksik para sa kanilang sarili Dapat
silang manalangin ng ganito. "Panginoong Jesus,
kung ikaw ay buhay, pumasok ka sa akmg puso
at magpahayag ka sa akin." At SIya'y magpapa-
hayag- sa kanila. Maaanng hindi SIya nila ma-
kita ng kanilang mga mata, nguni't SIya'y ma-
aanng magsalIta sa karulang mga espmtu, Tulad
l1l Tomas masasabi nn nilang, "Panginoon ko
at DIYOS ko!" .

Juan 20: 29. Sinabi sa Kanya 11l Jesus. Sapag-
ka't ako'y nakita mo ay sumampalataya ka:
mapapalad yaong hmdi nangakakita, gayon-
ma'y nagsisampalataya.

Ang Gagawin Mo

8. Anong sinabi ni Tomas noong ma-
kita niya si Jesus?

a) "Hindi ako naniniwala."
b) "KayÓ'y tama."
k) "Panginoon ko at Diyos

ko."
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ANG LAYUNIN NG AKLAT NA ITO
Basahin ang Juan 20:30-31

Ang lahat ng mga bagay na makatutulong sa
atin upang maalaman at maunawaang si Jesus
nga ang Anak ng Diyos, ay isinulat ni Juan sa
Ebanghelyong ito. Ang mga kahanga-hangang
ginawa ni Jesus at ang Kanyang mga sinabi:

.Juan 20: 31. Nguni't ang mga ito ay nanga-
sulat, upang kayo'y magsisisampalataya na
si Jesus ay ang Cristo, Ang Anak ng Diyos
at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon

Ikayo ng buhay sa kanyang pangalan.

Ang Gagawin Mo

9. Sauluhin mo ang Juan 20:31.
10. Ano ang layunin ng Ebanghelyo

ni Juan?
...... a) Upang ipaalam sa atin na

si Jesus, ang "Anak ng"
Diyos."

...... b) Upang' ibalita ang lahat
ng mga ginawa ni Jesus.

11. Iwasto mo ang iyong mga sagot sa'
mga sagot sa katapusan ng araling .
ito.

12. Sulatan mo ang iyongtala ng mag-
aaral para sa ika-20 aralin.
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Mga Sagot Sa Ika-20 Aralin

Tingnan mo ang iyong sagot sa mga
nasa ibaba at antasan mo ang iyong
ginawa. Kung mula sa 8-9, napakahusay,
6-7, mahusay. Kung kulang sa 5 basa-
hin mong muli ang aralin.

l. b) Ibig niyang lagyan ng pabango
ang katawan ni Jesus.

2. a) Na bukas na' at walang laman
ang libingan.

3. . k) Nakita nila ang mga kayong
linong ibinalot sa katawan ni
Jesus.

4. k) Na humayo at sabihin sa mga
alagad ang mensahe.

5. b) Sila'y isinusugo Niya kung pa-
anong Siya'y isinugo ng Ama,

6. k) Ipagkakaloob Niya ang Espi-
ritu Santo.

7. b) Sa pangangaral ng Ebanghelyo.
8. k) "Panginoon at Diyos ko."
10. a) Upang ipaalam sa atin na si

Jesus, ang "Anak ng Diyos."

BIlang ng Wastong mga Sagot _
Antas _
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NAGPAKITA SI JESUS SA ALAGAD
Basahin ang Juan 21:1-14

Muling bumalik ang mga alagad sa Galilea,
ang bayang kanilang pinagmulan bago sila mag-
sisunod kay Jesus. Para bagang hindi nila nala-
laman ang nais ni Jesus sa kanila. Ang ilan sa
kanila ay nagbalik sa dating gawaing pangingisda.

Sa unang pagkakataon ng kanilang pangi-
ngisda, sila'y walang nahuling anuman sa buong
magdamag. Nguni't nang magbubukang-liway-
way na, si Jesus ay tumayo sabaybayin at nang
mapag-alaman na sila'y walang nahuli, sinabi
Niya na ihulog nila sa gawing kanan ng bangka
ang lambat at sila'y rnakahuhuli. At sila nga'y
nakahuli at halos hindi nila mahila ang lam-
bat dahil sa karamihan ng mga isda. Kung gina-
gawa natin ang inuutos sa atin m Jesus, gina-
gawa Niyang tagumpay ang ating -kabiguan.

-I

Ang Gagawin Mo

1. Anong ginawa ng mga alagad pag-
katapos na magpakita si Jesus sa
kanila?

a) Sila'y nagsibalik sa kani-
lang bayang pinagmulan;
ang' Galilea at nangisda.

, ...... s, b) Sila'y nanalangin na ma-
puspos ng Espiritu Santo.

k) Sila'y nagpasirmilang ma-
ngaral ng Ebanghelyo.

,.-
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SI JESUS AT SI PEDRO
Basahin ang Juan 21 :15-19

Ikinaila ni Pedro si Jesus ng tatlong ulit,
kaya't ngayon naman ay tatlong ulit rin siyang
tinanong ng Panginoon. Sinabi niya noon na
kahit ang iba'y magsihiwalay kay Jesus Siya'y
hindi kailanman. Nguni't ng dumating ang pag-
subok sa kanya, Siya'y gumawa ng lalong masa-
ma kaysa sa kanilang lahat. Kaya't itinanong sa -
Kanya ni Jesus, "Iniibig mo baga ako ng higit
kaysa mga ito?" Naalaala ni Pedro ang kanyang
mga iginawi noon at Siya'y lubos na nahihiya
sa mga ito.

Idinagdag pa ni Jesus, "Pakanin mo ang
aking mga tupa." Sa Salitang ito, nauunawaan
natin na si Pedro'y pinatawad na sa kanyang
pagkakasala at siya'y magiging pastor na manga-
ngalaga doon sa mga magsisisampalataya kay
Jesus. Muling sinabi ni Jesus kay Pedro, "Sumu-
nod ka sa akin."

,--- -- -~ -~ ....,..........- ~---- .......-~I·: .., ~ .. "'" f

, Ang Gagawin Mo '
,

2. Anong itinanong ni Jesus kay
Pedro? '

a) "Iniibig mo ba ako ng
. higit kaysa sa mga ito?"

b) "Bakit mo akô ikinaila ng
tatlong ulit?"

k) Marunong ka bang mag-
" alaga ng mga tupa? í

.J
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SI JESUS 'AT ANG IBANG MGA ALAGAD
Basahin ang Juan 21 :20-24

Nang tanungin ni Pedro si Jesus ng ganito,
"Panginoon, ano ang gagawin ng taong ito?" Si
Juan na sumulat ng Ebanghelyong ito ang bina-
banggit iti. Pedro sapagka't ayaw banggitin ni
Juan ang kanyang sarili sa pangalan. Ipinaaalam
ni Jesus kay Pedro na hindi niya suliranin kung
ang ang gagawin. O ano ang mangyayari kay
Juan. Ang tanging kailangan niyang malaman
ay ang pagsunod sa kanya ng buong pagtatapat
na hindi pinakikialaman ang gagawin ng iba.

Hindi tinawag ng Diyos ang lahat ng tao
upang gumawa ng iisang bagay. Hindi natin ma-
pagpapasiyahan ang ating gagawin sa pamama-
gitan ng ginagawa ng iba, o sabihin man na ito
ang dapat gawin ng iba, dahil sa nadarama natin
na ito ang nais ng Diyos para sa atin: Idalangin
natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay at
sa buhay ng ibang Kristiano.

- .
Ang Gagawin Mo

1
3. Anong ibig maalaman ni Pedro?

...... a) Paano siya magpapakain
ng mga tupa gayong siya'y
mangingisda~

...:.. b) Anong gagawin in Juan?
4. Hingin mo sa Diyos na tulungan

kang gawin mo ang Kanyang ka-
looban.
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KATAPUSAN
Basahin ang Juan 21 :25

Natutuhan mo sa mabuting balitang ito ni
Juan, na si Jesus ang Salita. Sa pamamagitan
niya magsasalita ang Diyos sa iyo. Si Jesus ang
anak ng Diyos, ang nagpapakilala sa iyo ng tunay
na larawan ng Diyos. Siya ang Cordero ng Diyos
na nag-aalis ng iyong mga kasalanan.

Si Jesus ang daan sa kalangitan na kung
iyong susundan hindi ka maliligaw. Hindi ka na
lalakad sa kadiliman sapagka't Siya ang ilaw ng
sanlibutan. Si Jesus rin ang tinapay ng buhay
na bumubusog sa ating mga gutom na kaluluwa.
Inililigtas ka rin Niya mula sa kamalian at ka-
mangmangan sapagka't Siya ang katotohanan.
Nauunawaan at nalalaman Niya ang iyong mga
pangangailan bilang Anak ang Tao. Siya ang
mabuting Pastor na nag-iingat sa iyo. Siya ang

. Pagkabuhay na muli at ang buhay na nagbibigay
ng masaganang buhay ngayon, tagumpay sa ka-
matayan, at buhay na walang hanggan doon sa
bagong sanlibutang darating.

Si Jesus ang lahat ng mga ito at higit pa. Siya
ang iyong tagapagligtas, Panginoon at Haring
umiibig sa iyo. Nais Niyang ibigin at sundin mo

_ siya. Nais niyang ikaw ay sumunod ngayon at
pasa-Kanya magpakailanman sa kalangitan. Hindi
ka pipilitin ni Jesus na sumunod sa Kanya, nasa
sa iyo ang pagpapasiya. Inaasahan naming susun-
din mo ang kahangahangang buhay na ibinibigay
Niya.

Gusto mo ba ng lalo pang kaalaman tungkol
kay Jesus, upang lalo kang makasunod ng mabuti
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sa Kanya? Nakalaan kami upang tulungan ka.
Ang International Correspondence Institute ay
may mga kurso o araling makatutulong sa iyo
upang lalo kang lumago sa iyong buhay espiritu-
wal. Kung hindi ka pa nakakasulat para sa mga
araling ito, sumulat ka na ngayon din at agad ka
naming tutugunin.

Kung hindi mo nalalaman kung saan o alin
ang mabuting sambahan o kapilya na malapit
sa iyo, gagawin namin ang aming magagawa
upang makasumpung ka ng isa. Doo'y makakasu-
sumpong ka ng ibang Kristiano na umiibig kay
Jesus, at nag-aaral ng kanyang salita. Sila'y duma-
dalangin, at sumasamba sa Diyos sa paraang
kanais-nais sa iyo. Maaari kang matulungan ng
Pastor sa iyong mga espiritual na suliranin. Hu-
wag mong kalilimutang basahin ang Biblia at
manalangin araw-araw. Pagpapalain ka ng Diyos
at iingatan ka sa kanyang pag-Ibig. -r - -----A~g~G-agawin Mo"· -- - . - -,'
l 5. Pagkatapos' mong mapàg-aralan
~ kung sino si Jesus at kung ano ang

magagawa Niya, ano ang dapat
mong gawin ngayon? '

a) Ibigin si Jesus at'tsundin
Siya sa buong panahon
ng aking buhay.

I -.' b) Magpatuloy sa'sariling da-
an at kalimutan ang lahat

l
ng ating napag-aralan.

6. Iwasto mo ang iyong mga sagot sa
, mga sagot sa katapusan-ng araling

ito. . <.. ~_' __ ..: _ ..... :... ....-.:2..- __
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7. Sulatan mo ang iyong tala ng mag-
aaral para sa ika-21 aralin.

Mga Sagot sa Ika-21 Aralin

Kung 4 ang wastong sagot mo, antasan
mo ang iyong sarili ng napakahusay;
kung 3, mahusay; kung 2, kainaman.
Kung kulang sa 2 ang wastong sagot
mo, basahin mong muli ang aralin.
l. a) Sila'y nagsibalik sa kanilang

bayang pinagmulan, ang Galilea
at nangisda.

2. b) "Inibig mo ba ako ng higit
kaysa sa mga ito?"

3. b) Anong gagawin ni Juan.
5. a) Ibigin si Jesus at sundin Siya

sa buong panahon ng aking
buhay.

Bilang ng Wastong mga Sagot _

Ant'tS_~ __ --------

191
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TALA NG MAG-AARAL - PATNUBAY SA
PAG-AARAL NG JUAN

Unang hanggang 3 Aralin e

Petsa __ -:-- _

Isuiat ng Malinaw
Pangalan _

Tirahan _

Gulang __ Babae o Lalaki

Hanap-buhay _

Relihiy<?n __ -.,. _

Pag-ukulan ng pansin. Kung muling gagamitin
ng Ibang tao ang aklat. mangyaring gumawa ng
kopya ng tala ng mag-aaral at Ito ang gamitm.

193
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Unang Aralin

1. Binasa mo ba ang "Mag-usap Muna Tayo"
sa pahina 7 hanggang lO? _

2. Bilang ng wastong sagot sa araling ito. __

3. Ano ang ibig sabihin ng salitang "Ebang-
helyo?" _.-' _

4. Nabasa mo na ba ang Ebanghelyo ni Juan
noon? '

5. Paano nakaalam ng mga sapat na bagay
tungkol kay Jesus si Juan upang maisulat
ang kanyang mabuting ba1ita?_=-- _

6. Anu-ano ang siyam na pangalan na ginamit
ni Juan para kay Jesus sa unang kapitulong
ito? _

7. Isulat mo dito ang talatang isinaulo mo.
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Ika-2 Aralin

8. 'Bilang ng wastong sagot. _

9. Mauulit mo ba ng wastong-wasto ang Juan
2:25? _

10. Halimbawa ikaw ay isa sa mga alagad ni Je-
sus. Paano mo maipa1iliwanag ang pagpa-
palit ng alak sa tubig ni Jesus? _

11. Paano kaya nalaman ni Jesus na Siya'y
mamamatay at muling mabubuhay pagka-
tapos ng tatlong araw? , \ _

Ika-3 Aralin

12. Bilang ng wasto~g sagot. _

13. Mauulit mo ba nang wastong-wasto ang
Juan 3:16,30? _

14. Ikaw ba'y )pinanganak na muli tulad ng
ipinaliliwanag sa araling ito? _
Kung gayon, kailan? _
Kung hindi pa, nais mo ba? _
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15. Ayon sa Juan 3: 16 at Juan 3:36, Mayroong
ano ang taong sumasampalataya kay Jesus?

Mga Tanong-Mga Puna-Mga Kahilingan
sa Panalangin.

Kung mayroon kang mga tanong tungkol
sa araling ito, magagalak kaming tulungan ka.
Idadalangin ka rin naman kung ibig mo. _

Balikan mo ang iyong tala ng mag-aaral para
sa una hanggang 3 aralin upang matiyak mo
kung nasagot mo nang lahat. Pagkatapos mong
masagot na lahat, ibalik mo ito sa amin sa pama-
magitan ng koreo. Tiyakin mong may selyo ang
sóbre. I tago mo na ang mga aralin para sa iyong
sanggunian sa ibang araw. Ipadala mo ito sa:

International Correspondence Institute
P. O. Box 1084, Manila

/
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TALA NG MAG-AARAL - PATNUBAY SA
PAG-AARAL NG JUAN

Ika-4 hanggang Ika-5 Aral.in

Petsa _

Isulat 0'9 Malinaw
Pangalan _

Tirahan _

Ika·4 na Aralin

16. Bilang ng wastong sagot. _

17. Mauulit mo ba ng wastong-wasto ang Juan'
4:24? _

18. Sa anong paraan natutulad sa tubig ang
kaligtasang ibinibigay ni !esus? _
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19. Naibalita mo na ba sa iyong mga kaibigan
at kapit-bahay ang tungkol kay Jesus?__
Nadala mo na ba sila sa Panginoon? _
Makapagdadala ka ng mga tao sa Panginoon
sa pamamagitan ng pagpapatala sa kanila
sa walang bayad na aralin ng International
Correspondence Institute. Ibalita mo sa
iyong mga-kaibigan at pagkatapos ipadala
mo sa amin ang kanilang mga pangalan at
tirahan kung nais nilang mag-aral. Ipadadala
namin agad ang mga unang aralin.

Pangalan .

Tirahan . _

,
Pangalan . _

Tirahan _

Pangalan _

Tirahan _
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20. Mayroon ka bang nakikilala na gumaling
dahil sa panalangin? -"-- _

21. Mayroon bang nangangailangan ng kaga-
lingan sa iyong sambahayan? _

Nais mo bang makidalangin sa iyong guro
para sa mga maysakit, upang sila'y paga-
lingin? __ ~ '

Ika·5 Aralin

22. Bilang ng wastong sagot. _

23. Mauulit mo ba ng wastong-wasto ang Juan
5:24? _

24. Ayon sa Juan 5:24 silang mga nanampala-
taya sa Diyos at tinanggap ang mga aralin
ni Jesus ay lumipat na sa _
mula sa ~

25. Sinu-sino o anu-ano ang tatlong nagpatotoo
kay Jesus na isinulat ni Juan sa kapitulong
ito?---------------

26. Ang mga patotoong ito'y nagsasaad na si
Jesus ang _
ng . _

l'
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Mga Tanong - Mga Puna - Mga Kahilingan
sa Panalangin:

Balikan mo ang iyong tala ng mag-aaral
mula sa .ika-4 hanggang ika-S aralin upang
matiyak na ito'y mayroong sagot. Ipadala
ang mga pagsusulit' na ito sa:

International Correspondence Institute
P. O. Box 1084, Manila
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TALA NG MAG-AARAl- PATNUBAY SA
PAG-AARAL NG JUAN

Ika-6 HanggangIka-9 na Aralin

Petsa _

Isulat ng Malinaw

Pangalan _' _

Tirahan _

Ika-6 na Aralin

27. Bilang ng wastong sagot.

28. Mauulit mo ba ng wastong-wasto ang Juan
6:29, 17:3? _

29. Pagkatapos mong mabasa kung paano pina-
kain ni Jesus ang 5,000 mga tao na sumu-
sunod sa kanya sa ilang, ano kaya ang gaga-
win ni Jesus sa Kanyang mga taga-sunod
ngayon kung sila'y nangangailangan o na-
gugutom? _

30. Sinubok mo na bang humingi ng tulong na
makasumpong ng gawain o pang-araw-araw
na kailangan kay Jesus?
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Ika-7 Aralin

31. Bilang ng wastong sagot . _

32. Idinadalangin mo ba ang iyong mga 'kaibi-
gan na hindi pa nakakilala sa Panginoong
Jesus? -----: _

33. Saan itinulad ni Jesus ang Espiritu Santo
sa araling ito?:..... . _
lkaw ba'y nakakaranas ng isang kagalakang
nag-uumapaw? Ibig mo bang
maranasan ito? _

Ika-8 Aralin

34. Bilang ng wastong sagot. _

35. Mauulit mo ba ang Juan 8:7,31,32,36?_.__
o' ,

36. Ipinakita na ba sa iyo ni Jesus na Ilaw ng
. Sanlibutan, na ang ilang mga bagay na

iyong ginagawa ay mali? _

37. Nais mo bang tulungan ka ng iyong guro na
idalangin ang iyong mga kaibigan na maka-
laya sa kasalanan at masasamang ugali?
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Ika-g-na Aralin

38. Bilang ng wastong sagot

39. Mauulit mo ba ang Juan 9:25?_

40. Alin kaya ang lalong masama ang pagka-
bulag na pisikal o espiritual?

Bakit?

41. Ano ang iyong ginagawa upang matulungan
ang iyong mga kaibigang bulag sa pagkaka-
sala?e.......-' _

42. Ibig mo bang ipatala sila sa walang bayad
na araling ito? _

Ipapadala namin ang tatlong sipi ng unang
aralin. Maibibigay mo ang bawa't isa nito
sa iyong mga kaibigan. Pagkaipinadala ni-
lang muli ang mga araling ito upang iwasto,
ipapadala namin ang pangalawang aralin.
Idadalangin naming kasama mo ang kani-

I •

lang kaligtasan.
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Mga Tanong-Puna-Mga Kahilingan sa Pa-
nalangin

Balikan mo ang iyong tala ng mag-aaral
para sa ika-ô hanggang ika-9 na aralin upang ma-
tiyak mo na nasagot mong lahat. Pagkatapos,
ipadala mo ito sa amin. Tiyakin mong may selyo
ang sobre. Itago mo na ang mga aralin para sa
iyong sanggunian sa ibang araw. Ipadala mo ito
sa:

International Correspondence Institute
P. O. Box 1084, Manila
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TALA NG MAG·AARAL - PATNUBAY SA
PAG·AARAL NG JUAN

Ika·10 hanggang Ika·12 Aralin -v

Petsa _

'Isulat ng Malinaw

Pangalan . _

Tirahan

Ika-1Q Aralin

43. Bilang ng wastong sagot

44. Banggitin mo ang dalawang bagay na itina-
wag 'Ul Jesus sa Kanyang' sarili sa Juan 10

{

45. Anong sinabi ni Jesus na Kanyang gagawin
para sa Kanyang mga tupa?
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46.. Sino ang mga tupa ni Jesus?~. _

Ika-I Aralin

47. Bilang ng wastong sagot. _

48. Mauulit mo ba ng wasto ang Juan 11:25?

49. Sabihin mo ang pangalan ng lalaking binu-
hay. na mag-uli ni Jesus? _

50. Gaano katagal na Siyang namatay? . _

51. Bakit nabubuhay ni Jesus ang mga patay
na tao? _

52. Kaninong tinig ang bubuhay sa iyo sa araw
ng pagkabuhay na mag-uli? _

53. Anu-ano ang dalawang bahagi ng pagkabu-
hay na mag-uli? _
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Ika·12 Aralin

54. Bilang ng wastong sagot _

55. Mauulit mo ba ang Juan 12':24,25,43?

56. Batay sa iyong mga napag-aralan na, ano
ang karapatan ni Jesus upang maging Hari
sa buhay ng isang tao?'-- _

57. Ayon sa-Juan 12:43, bakit tumatanggi ang
maraming tao na tanggapin si .Jesus bilang
hari ng kanilang buhay? _

58. Tinanggap mo na ba si Jesus bilang iyong
Hari? _
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Mga Tanong - Mga Puna - Mga Kahilingan
sa Panalangin

Binabati ka namin!

Malapit ka nang matapos sa mga araling ito.
Kunin mong muli ang .iyong tala ng mag-aaral
para sa ika-lO hanggang ika-12 aralin upang ma-
tiyak na may sagot na lahat. 'Pagkatapos, ipadala
mo ito sa: I

International Correspondence Institute
P. O. Box 1084, Manila
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TALA NG MAG-AARAL - PATNUBAY SA
P~G-AARAL NG JUAN

. Ika-13 HanggangIka-15 Aralin .

Petsa _

Isulat ng Malinaw

Bangalan _

Tirahan .

, Ika-13 Aralin

59. Bilang ng wastong sagot. _

60. Kung tinanggap ng isang tao si Jesus na
kanyang sariling-tagapagligtas, anong nang-
yayari sa kanyang mga kasalanan? _

. 61. Nagiging sakdal ba agad ang isang tao kung
siya'y maliligtas? _
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62. Paano mo mapagtatagumpayan ang iyong
pang-araw na kasalanan at pagkakamali?

\

63. Anong katotohanan sa ika-l3 ng Juan ang
nagbigay ng diin sa iyong puso, o kaya'y
naging napakahalaga para sa iyo? _

Ika-14 na Aralin-

'64. Bilang ng wastong sagot. _

65. Mauulit mo ba ang Juan 14:3,6,16,23?

66. Ang Juan 14 ay isa sa mga pinaka-iibig na
kapitulo sa .Bagong Tipan. Bakit kaya?
Basahin mong muli at ibigay mo ang iyong
kuro-kuro, _
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Ika·15 Aralin

67. Bilang ng wastong sagot.

68. Mauulit mo ba ang Galacia 5:22,23; Juan
l5:5? ~---"---_

<,

69. Sabihin mo ang siyam na bunga na ibibigay
ng Espiritu Santo sa buhay ng mga susunod
sa Kanya; _" _

Lagyan mo ng marka (x ) ang bawa't isang
bunga na ibig mong lalong makita sa iyong
'buhay.

70. Magbigay ka ng mga apat na walang kabu-
luhang sanga na dapat putulin ng Diyos
sa ating buhay.
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71. Ibig mo bang padalhan ka namin ng mga
unang araling walang bayad upang maipa-
dala mo sa iyong mga kaibigan?
Kung ibabalik nila ang mga ito sa amin ipa-
padala naman namin sa kanila ang pangala-
wang aralin. Ilan ang kailangan mo para
sa iyong mga kaibigan? _

Mga Tanong - Mga Puna - Mga Kahilingan
sa Panalangin

"Tingnan mong muli ang iyong tala ng mag-
aaral para sa ika-13 hanggang ika-IS aralin
upang matiyak mong ito'y may sagot na
lahat. Pagkatapos ipadala mo sa:

International Correspondence Institute
P. O. Box 1084, Manila -
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-
TALA NG MAG-AARAL - PATNUBAY SA

PAG-AARAL NG JUÁN

Ika·16 HánggangIka·18 Aralin. .

Petsa _

Isulat ng Malinaw

Pangalan .,....- _

Tirahan_- _

Ika-16 na Aralin

72. Bilang ng wastong sagot. _

73. Anong ipinangako ni Jesus na gagawin ng
Espiritu Santo para sa kanyang mga taga-
sunod. _



214 Patnubay sa Pag-aaral ng Juan

74. 'Tinanggap mo na ba ang Espiritu Santo
bilang mang-aaliw o katulong sa iyong bu-
hay? _

Ika- 17 Aralin

75. Bilang ng wastong sagot . _

76. Mauulit mo baang Juan L7:~? _

77. Anong talata sa Juan 17 ang ibig mo sa
lahat? _

78.. Anong naging kahalagahan ng kapitulong
ito sa iyong pansariling buhay? _

/'
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/

79. Nakikipanambahan ka ba ng regular sa mga
taong sumasampalataya kay Jesus? _

Kung gayon, anong ginagawa mo doon sa
pagsamba? .l-- _

Ika-18 Aralin

80. Bilang ng wastong sagot _

81. Sinong alagad ang nagsabing ibibigay niya
. ang kanyang buhay para kay Jesus, pagka-
tapos ikinaila niya siya? _

82. Saang bahagi ka nahihirapan, upang maipa-
kilala mo sa mga tao na ikaw ay sumasam-
palataya kay Jesus? _

83. Ibig mo bang idalangin ka ng iyong guro
upang magkaroon ka ng tapang na ipaha-

\ yag si Jesus sa iba? _

/



216' Patnubay sa Pag-aaral ng Juan

Mga Tanong - Puna - Mga Kahilingan sa
Panalangin

Binabati Ka naminl

Isang pangkat na lamang ng mga aralin at
matatapos ka na.Tatlo na lamang at tatanggapin
mo na ang iyong magandang katibayan para sa
mga araling ito.

Tingnan mong muli ang iyong tala ng mag-
aaral para sa ika-l 7 hanggang ika-l 8 aralin upang
makatiyak ka na ito'y may sagot na lahat. Pag-
katapos ipadala mo ito sa:

International Correspondence ,Institute
P. O. Box 1084, Manila
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TALA NG MAG-AARAL - PATI\IUBAY SA
, PAG-AARAL NG JUAN

Ika·19 hanggangika·21 Aralin

Petsa _

Isulat ng Malinaw

Pangalan _

Tirahan , _

Ika·19 AraliQ

84. Bilang ng wastong sagot

85. Mauulit mo ba ang 1 Juan 1:7

86. Ayon sa Zacarias 13: l, ano ang mahuhuga-
san sa bukal na bubuksan?

87. Ayon sa l Juan l :7, ano ang lumilinis sa
ating mga kasalanan? _

\
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88. Paano mabubuksan ang bukal n.a ito? __

89. Sino ang dalawang lihim na taga-sunod ni
Jesus na naglibing ng kanyang katawan?

Ika-20 Aralin

90. Bilang ng wastong sagot. _

91. Mauulit mo ba ang Juan 20:31 ? _

92. Sino ang unang nakakita kay Jesus pagkata-
pos Niyang mabuhay na mag-uli? _

93. -Sino ang hindi naniwala 'na si Jesus ay nabu-
hay na mag-uli hanggang hindi Niya Siya
Nakita? '

94. Sinabi ni Juan, isinulat niya ang mga bagay
na ito upang kayo'y magsisampalataya na'
si Jesus ay ,
ang At sa inyon~

ay magkaroon
kayo ng --'- _
sa Kanyang pangalan,

Pinaniniwalaan mo ba ito? Anong uri ng
buhay ang tatanggapin sa iyong pagsampa-
lataya sa Kanya? _
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Ika-21 Aralin

95. Bilang ng wastong sagot.

96. Magbigay ka ng sampung pangalan na gina-
mit para kay Jesus mula sa ebanghelyo ni
Juan. __ ---:.__ ----''--_:..- _

97. Paano nakatulong ang kursong ito sa iyo?

98. Nangangailangan ka ba ng tulong upang
makakita ng mabuting sambahan na malapit
sa inyo. o kayo'y makakilala ng mga taong
umiibig kay Jesus? . _
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BINABATI KA NAMIN!

Natapos mo na ang kursong ito. Natitiyak
namin na ito'y malaking tulong sa iyo; at gayon
din naman ang aming aralin. Kung hindi ka pa
nakapagpapatala para sa mga kasunod na aralin,
magpatala ka ngayon.

Tingnan mong muli ang iyong tala ng mag-
aaral para sa ika-19 hanggang 21 aralin upang
matiyak mong lahat ay may sagot. Pagkatapos
ipadala mo ito sa aming address, kung hindi mo
pa naipapadala ang ibang mga talaan I).giyong
mga aralin mula sa una hanggang ika-l 8; ipadala
mo na ngayon. Tiyakin mong may selyo ang
sobre. Sa sandaling matanggap namin ang mga
talaan ng mag-aaral, ito'y aming susuriin, ipapa-
nalangin ang iyong mga kahilingan, at aming ipa-
dadala ang iyong katibayan. Ang aming address:

International Correspondence Institute
P. O. Box l 084, Manila
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