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IDINALANGIN NI JESUS 'ANG n~' J.~I •

KANYANG, MGA :AlfAGAD ~ il.f,,~P ,

Basahin ang Juan Kapitulo 17 ,

Ang mga taong ibinigáy Mo sa"Akin
Basahing muli - Juan 17:1-8' l

'i •• I

Ang kapit ulo ' 17 ay ang panalangin ni Jesus
sa kanyang mga alagad bago siya hulilun. Nata-
pos na Niya ang Kanyang mga pagtuturo at pa-
ngangaral. Sa pamamagitan Niya lalong naka-
kilala sa Diyos ang Kanyang mga alagad; at sila'y
binigyan Niya ng buhay na walang hanggan:
"I Juan 17' 3. At ito ang buhay na walang hang-I gan, na ikaw ay makilala mila na isang Diyos
: na tunay at siyang sinugo; 'samakatuwid ba-

I J ga'y si Jesu-Cristo ...

Dumating na ang sandali.' ng~'~a~~dly,~n;,p~
Jesus, para sa kasalanan ng sanlibutan. Ipínag:
kakatiwala Niya sa Ama ang mga taong:ibh\igây
sa kanya mula sa sanlibutan.' Sila'y il{aniní'tahan
sa sanlibutan, nguni't sila 'y" Iiindi" na lbahagi" ng
masama at walang i Diyos Jna" sanlibutáHg lit6~

, Sila'y mabubuhay paM'sà;'Diyos'sá'l1alip rtá'JpJrá'
sa kaaliwan, k'a'pàngyariliaÍ1, ~ ò{ká'ta'TÍyagá'nl/ng'
sanlibutang itó'.' .' ~ J" '( ';'1L 'lt"I!!'>1~" :11,

~ t;! 1 ." 1'\1/,.1 ~1~J \ fUíhl-",·~.fLI~t

~ " .. : t I~ uf.t ..~ILlh j ·1fJ. ;-J~ ~!~l}

.. .

1.

• ""' >.+"'" iI;! "'":. .. !'Ang Gagawin Mo
~ J ~ ~ • t s \ -:- fr... 11'

Sauluhin mo ang Juan 1.7:3" ••~. ."';, ..,.' (

" , • i, I" ~... ri.. tf' • 1 ~ . ,
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IngatanrMo\si!aJ231. Iv1 ~'iI()VlAJ:·,
Basahing mulbang,"Juao Î~17,;9,,20.'ill

Binal1ahggit::-nP>Jesûslang<; tîîrigkol sa mga
t~ong ibin.i9~~~at>Jecffir.aTI~hR~oJl ,p1ula sa ~an~

)lbutan. SIla'y mg~, ~~<?ll~dP.~a!}g~pak na hindi
banal o santo, kundi mga makasalanang tulad
ng, ibang-i tao. {;Subalift, tinalikuran na nila ang
kanílangutmga Ikasalanan; , sumampalataya kay
Jesu-Cristo lat., sumunod 1.sa..kanya kaya't sila'y
nangaligtaaj: 'l,~:/I- rrCil!.lI,~ltsl~tiq ,

':'dNalalarI)~nLniIfJe~u§ ~na)iwan"na Niya ang
Kanyang mgatialagad ng .gabi -ring yaon, kaya't
siya:y -dumalangín rfsaj Diyos-na sila'y ingatan.
Sapaglta'\t ~nalalamanllnb!Jesus. na".pag-alis Niya
ang mga"alagad"aY;J rnanghihina na, iiwanan ang
lahat ng kanyang mga itinuro-at .muling babalik
sa kanilang mga, dating buhay. Kahit na Siya'y
k'aSama,J/,1:t!í1tmC1 s't']u&ás"lna r~a sa kanila a
':.Jil:.Lll .B.J'Í»U't.tbf' ~Jl 1'1>I ... ,;,<J ..", I, ' Y
napaHamaK. • _!':
"'dV.J1Uai,,,I')L, L91T! ~;nh !,f1'I·,'·h<' l,iS" D''. ,11m 1 tayo maaanng.a ism ni atanas sa 1-y~~~Lsui)~i;t ,slJls&âp':NjyJi1ir t~<yÓ'y tumalikod

s~'DiYRsatÍ>inúI1i1g'b~málik 's~'pagkakasala, pag-
u1 .. _J.1Lf1j;]iIJlLr, ..11..111 rUí:0'\.J ".UL,4H.

kata~fos na,.tayo y) tuma ikoq~safDlYos at muling
6U'iriallkq~k"H agkákasaia: ~p~~~t'ápos na tayo'y
rliâk:'ap'tgpJsi~áng' ní"àbu'btha~fpara kay Cristo.
Tutuksuhin niya tayong bumalik 'sa dating bu-
hay; subali't alalahanin mong si Jesus ay nana-
langin hanggang ngayon. Basahin mo ang tala-
tang 20.

~

Hebreo 7:25 .•Dahil,dito.naman siya'y naka-
.11", j' »v H'u·,/ I.lfll"

pag-liligtas na lubos 'sa mga nagsisilapit sa
Piyos §â \pama'irtagitânjNiyá!~'palibhasa'y la-
ging nabubuhay siya upang mamagitan sa
kanila.
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Hindi hinihingi ni Jesus sa Ama na tayo'y
alisin sa sanlibutan upang tayo'y huwag nang
maghirap, sapagka't mayroon tayong mga gawain
na dapat gampáH~n~'isfN{igb'rNiYa tayo rito sa
sanlibutan upang' ipangaral.jang.jmensahe ng
kaligtasan, ' , ,,~:1tIl/1

Maraming ulit, na/ itinuro ni, Jesus sa kaba-
natang ito na ibinigay -Niya sa' Kanyang mga
taga-sunod ang'tunay na 'Salita ng Diyos. (8, 14,
at 17), Sa talatang 17, -binabanggit na tayo'y sa
pamamagitan ng Kanyang' Salita:'

~~~' ,,(

\~ '~\\rll, (j~ J j
~" ==-"'~

:: E;~ ----~ :=:.§§.... "'"
~~ - J

~~"" ~~/111\\~1['~:'~~
~

'"I,., ('(
, ."It I>

I t ,II l ~ ( l

Sinabi nn ru Jesus na 'isinusugo NIya sa san-
libutan ang Karíyang' mga alagad, tulad ng pag-
susugo ng Diyos'sa'Kanya. Siy'a'y naparito upang
hanapin at ilrgtas' ang. .nawawala. Kaya't tayo
bilang Cristiano ay dapat, ring maghatid ng Iba
sa Pangmoon,' Dapat tayong magpatuloy na sila'y
bigyan ng Salrta ,ng DIYOSsa Iglesya, sa paaralan.
sa mga babasahm, sa radyo. at sa isahang pang-
hilukayat, Kinakailangang tayo'y mabuhay ng
Isang tunay na buhay Knstiano sa kanila, upang
maipakita ang daan ng buhay,
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... - .... _-~..,... ~--- .... ---,

Ang Gagawin Mo

2." <Paano nakikrtungo- si Satanas sa mga
Kristiano?
....... a) Pinabábayaan mya sila.

, -, . ' b) Sinisikap niyang sila'y tuksu- >

" hing lumayo sa Diyos at bu-
mahk sa kasalanan.

k)' Inihihiwalay mya sila sa DI-
, yos.

3. Ano ang gagawin natin sa sanhbutan?
. . ... a) Dapat tayong manalangmg

makaahs dito
., .... b) Dapat. tayong manirahan dito

at tamasahm ,ang mga kaah-
wang dulot nito.

k) Dapat nanng .rpamahagi ang
, sahta 'ng DIYOSsa sanlibutan.

4 Paano Isusugo ang' mga' taga-sunod fil

Jesus sa sanlibutan?
. a) Tulad sa mga tupang walang

pastol sapagka't wala na SI
Jesus

. . b) Tulad ng pagsusugo ng DIYOS
kay Jesus upang hanapin at
iligtas ang mga nawawala sa
Panginoon .

. k) Tulad sa mga kaanib ng lgles-
ya.vna sasabihm sa mga taong
sila'y umanib sa karulang Ig-
lesya
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Sila Nawa'y Maging' Isa .
Bas~hin muli Juan 17:20-23

Si Jesus ay nanalangin hindi-lamang para sa
Kanyang mga alagad noon, kundi sa lahat ng
sasampalataya sa Kanya. Ang ibig sabihin niyan
ay ikaw. Idinalangin, nil"Jesus na ang lahat ng
mga taga-sunod Niya ay maging isa. Ang ibig
sabihin, ibig Niyang sila'y mabuhay at guma-
wang nagkakaisa. Hindi mabuting nagkakabaha-
bahagi ang mga Kristiano at gumagawa laban
sa .isa't isa.

Maraming iba't ibang Iglesya, nguni't maa-
aring mabuhay ng mapayapa ang mga kaanib
kung matututuhan nilang unahin si Cristo. Sina-
sabi ng ilang mga tao ngayong ang lahat ng
Iglesya ay dapat maging isang Iglesya. datapwa't
ito'y hindi mangyayari habang ang iba't ibang
Iglesya naniniwala sa iba't ibang bagay.

Hindi. tayo makasasapi sa isang Iglesya na
hindi na naniniwala sa itinuturo ni Jesus. Tayo'y
naniniwala na si Jesus ay 'Anak ng Diyos, ipina-
nganak ng birheng Maria, at ang Kanya lamang
kamatayan ang makapagliligtas sa atin mula sa
kasalanan. Kinakailangang magkaisa tayo sa ba-
gay na Ito upang tayo'y "maging isa."

Amos 3:3. Makakalakad baga ang dalawa na
magkasama, liban na sila'y magkasundo')

Dalangin ni Jesus na tayo'y mapasa Kanya
at sa Ama. Ang Cristiano ay nangyayanng nag-
kakaisa kapag si Cristo ang nasa puso ng bawa't
isa. Kung nais mo ang pakikisama ng Cristiano
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at espirituwal Daietulong\ -sumapi- ka sa Isang
IglesyangEsúfiîasalhpalataya,'.nagtuturo, at sumu-
sunod ng Banal na Kasulatan ,- isang Iglesyang
angpfesenciá InlJGfísfo ay turiay-
~W h:rlh! d I!.."u.1 HO()íf ~,:(",h. .
b '<1/1 t;,liH4' .\.:'l}-~Î1J ,I, '( r,. ;; #a
l,' 1, -l'.' '"A ""G! "'~M"'rl'
-:-,' .1 v " " ng' agawin O" ,
hIrlf tlrtf t....1 ~I- t(~;;{ '1 #J h I~"'~ t {,·l~
. 5 Sino ang idmadalangm DI Jesus')
"I.' IHi,.' 'It. '1>.1\ '~AIA' 'l' 'b' d'I' JJ '" I d
' l '" a ng a mg a awang a aga
, -. "~t;- ,ff,. ' • " b' IJAi' 'li n ''t,', ", k b .
~' •",I ,." c, _. 19 r a. t"'l r~g \nga, aaru ng
J '. . I~ \..<11 -- Iglesya upang SIla y sumapi
I ~a Isang Iglesya,

• 1 I'_J.:; h. '.~' .1k) lí\ng lahat ng mga sumasarnpa-
(jH". '.' ..rI '11, lataya sa Kanya. kahit sila na
'" LI12 «'1,<•• "1 l " fwmasampalatayá ngayon o

f:1 16 L, Nagalak. kae ba nang malaman mong ~J ~ i
: " '" " l-Jesus ây.dumadalangm para-sa IYO')

!'l'I;"f ! '"Pasalamatan I mo siya. sa' Kanyang pag-
y.ct~l,angl~,!Raralsa IYO. ".w,'

• t> 7 . ,."Nang dumalangm SJ.Jesus sa magkaisa
'J" I \ '0;- .i'lang~ kanyang I mga .taga-sunod, ang Ibig
.,.,['0. <!~lba"" ruyang , SablllJJl_ ang lahat ng mga
!\ I' .!'. l l> Krlst!aJH? ay/dapat. !llapasa jlSang Iglesya

I n )., 'vlir'n amang gaY9n :." ".. ';( ~'
a) Oo, sapagka't hmd. dapat mag-

l," f,'. ;)< -" ." J 'kJlOo'n ng ·;tiá 'flib~hg Iglesya"
.,' "b')' HlI1dJ, sapagK~'t'lhJJldl dapat

sumapi sa Iglesya, ang mga
l.i' , .tt,,'" t.; _ ','l. Knvtranò- j~_

k) Hmdi, sapagka't lundi naruru-
wala ang Ibang mga Iglesia ~d

mga 'bagay na itmuro m Jc~t1S
J ., J _ .t-I ~.... C...A 1 j' ". ..

8 ldalangin ang pagkakaisa ng-mga Km- ~
~~ .. ~: ..... .f' :i...': ::"úáno' t i-.". -t,.,t 1 • I t l-

j , b t 1'";-fi":' • ~ t 1" 1 'lj,l( t ?; JJ'"
j......... ;l\

~ _" ... __ ~ _ ..... ...,__ ....__ ... _,,_ ..M -.. .....~ .#

"~'o j' ):
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UPANG SILA'Y MAKASAMA KO
Basahin ang Juan 17:24-26

"Yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig kong
kung saan ako naroroon sila naman ay dumoong
kasama ko" -ganito tinapos ni Jesus ang Kan-
yang panalangin. Ibig Niyang ang Kanyang mga
tagasunod ay makasama Niya saan man siya
naroroon. Balang araw tayo'y paroroon sa Kan-
yang kinaroroonan. Sinasabi ng huling aklat sa
BIblia, (Ang Apocalipsis), na ang lahat ng mga
naligt.as ay nakatayo sa harap ng trono ng Diyos
at nag-aawitan ng papuri kay Jesus, ang Kor-
derong pinatay.

Hindi natin nalalaman kung kailan tayo tata-
wagm ng Diyos. Nguni't hanggang tayo'y nari-
rito pa kinakailangang tayo'y mabuhay na nag-
bibigay-lugod sa Diyos araw-araw. Kung magka-
gayon hindi tayo matatakot sa kamatayan, sa-
pagkat siyang nalalaman natin na ang kama-
tayan ang tanging daan patungo sa pakikipisan
ng Diyos.

Ang mga ligtas lamang ang makakasama ni
Jesus. Ang mga dr-ligtas kailanman ay walang
dako sa Kanya. Gusto mo bang 'makasama "ru
Jesus magpakailanman?

rivt I Te<;alomca 4.16-18 Sapagka't ang Pangi-
l : noon din ang bababang mula sa langit, na
~l may Isang sigaw, may tnug na arkanghel, at
~I may pakakak ng Diyos at ang nangamatayl: 1 kay Knsto ay unang mangabubuhay na muh,

kung magkagayon, tayong nangabubuhay na
ri nangatrtira, ay aagawmg kasama sa



154 ' Patnubay sa Pag-aaral ng Juan

.-, hangin ; at sa ganito'y sasa Panginoon tayo
! !
, I magpakailan man. Kaya't mangag-aliwan
~ ~ tayo sa isa't isa sa mga salitang ito.

j. ,

l "
\

I
l
I
I

J
I

I
l

_ .... --_ .... _ ...........
-'

9.
Ang G.~g8~in M~:. -' ~ , "

Paano tinapos ni Jesus ang' Kan-: ]
yang dalangin sa' pagsasabing -ibíg ; '~l
Niyang makasama ang kanyang °o l

mga taga-sunod saan- man Siya 'na- 1
•roon.

...... a) Sa .pagsasabing bibigyan ,.1
pa Niya ngo!pagkakataon t

ang mga taong naligtas- li'
pagkamatay' nila. '

b) Sa pagsasabing nakikila' t
ng ~anlibu~an ang Diyos.' l

10. Kung- ikaw áy mamatay ngayon, l
. makakasama mo ba ang Panginoon? I

r ...... a) 'Hindi ko natitiyak. !
...... b) 'Hindi, sapagka't hindi pa

~ ako ligtas.
. I, k) Oo, sapagka't sumampa-

lataya ako kay Jesus bi-
lang aking sariling taga-
pagligtas.

Kung hindi mo maisulat ang' (X)
sa unahan ng K), tumigil ka muna, at
hingin mo kay Jesus na patawarin at
linisin ka sa iyong' mga kasalanan upang
ikaw, ay maligtas. Kung magkagayon,
matitiyak mo ring ikaw ay paparoon sa
Panginoon.
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, ~II. lwasto mo ang iyong sagot sa mga
tamang sagot sa katapusan ng ara-
ling ito. ,

J 2. Sulatan mo ang iyong tala ng mag-
aaral para sa ika-l 7 aralin.

Mga Sagot sa Ika-17 Aralin
Tingnan mo ang iyong sagot sa mga
nasa ibaba at antasan mo ang lyong
ginawa. Kung mula sa 5-6. napakahusay;
4, mahusay; 3, kainaman. Kung kulang
sa 3" ang iyong tamang sagot. basalun
mong muli ang araling Ito upang mati-
yak mong natutuhan ~o Itong mabuti..
2. b) Sirusikap Niyang Sila'y tuksu-

Iling lumayo sa Diyos at bu-
malik sa kasalanan.

3. "k)., Dapat nating Ipamahagi ang
salita ng Diyos., .~

,4. k) Tulad 'ng.,pagsusugo ng DIYOS
kay ~ Jesus upang hanapin at
Iligtas ang mga nawawala sa
Panginoon.

""'~
7. k) Hindi, 'sapagka't hindi nanini-

walà ang ibang mga Iglesya sa
mga bagay na itinuro-ni Jesus.

a) Sa pagsasabing Ibig NIyang ma-
kasama ang Kanyang mga taga-
sunod saan man SIya naroon.

BIlang ng Wastong mga Sagot _
Antas _

9

IL _
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