
.. '

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
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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
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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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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 _


