
•

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 .
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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


