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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


