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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
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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.
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'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.
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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
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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 _


