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Painubav sa Pag-aaral ng Juan

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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