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ANG PAGDAKIP KAY JESUS
Basahin Juan 18:1-11

Pinangunahan ni Judas ang mga kawal upang
dakpin si Jesus. Paanong nagawa ni Judas ang
gayong kasamaan? Kung tumatalikod kay Cristo
ang sinuman, pinapaghahari Niya SI Satanas sa
kanyang buhay.

Muling basahin ang mga talatang 4 hanggang
6. Nang bahagyang hinayaan ni Jesus na maha-
yag ang kanyang kapangyarihan, ang mga sun-
dalo ay nalugmok sa lupa. Hindi nila nadakip si
Jesus kung wala Siyang pahintulot. Hindi Siya
tumakas: sapagka't nalalaman Niyang ito'y pla-
no ng Diyos na Siya'y mamamatay para sa ating
mga kasalanan. .

Inaalaala ni Jesus ang Kanyang mga alagad
kahit sa sandali ng kamatayan. Sinabi Niya sa
mga kawal na kailangang sila'y magsiyaon sapag-
ka't Siya lamang ang kanilang hinahanap. Hindi
Niya ibig na sila'y maghirap tulad ng Kanyang

/ paghihirap.
Ipaglalaban na sana ni Pedro ang Kanyang

Panginoon; kaya't tinagpas niya ang tainga ng
alipin ng mataas na saserdote. Subali't ibinalik
ito ni Jesus. Ang wika ni Lucas: kaya marahil,
hindi naparusahan ng mga kawal si Pedro.
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Patnubay sa Pag-aaral ng Juan

"

Ang Gagawin Mo

1.
.

Anong aralin ang natutuhan natin sa
pagkakanulo ni Judas kay Jesus? .

a) Hindi tayo dapat manalangin
sa halamanan.

b) Pinapaghahari natin si Sata-
nas sa ating buhay, kapag
tayo'y tumatalikod kay Cristo .

....... k) Ang mga kawal ay hindi nara-
rapat dumalo sa pulong pana-
langin.

2. Bakit hindi tumakas o nagsanggalang
si Jesus, nang Siya'y dakpin ng mga
kawal?

a)

, .

Nalalaman Niyang dumating
na ang panahon ng Diyos para
Siya'y mamatay.

b) Inaasahan Niyang Siya'y ipag
tatanggol ng Kanyang mga
alagad. . ,

, ....... k) Wala Siyang ka pangyarihan
laban sa mga kawal.

Ano ang ginawa ni Pedro sa halamanan?
a) Nanalangin siya nang rnagda-

'mag. . r

b) Tumawag siya ng apoy sa
langit.

k) Tinagpas niya ang tainga ng
alipin ng punong saserdote.
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SI JESUS SA HARAP NI ANAS
Basahin ang Juan 18: 12-14

SI Anas at SI Caifas na' Kanyang manugang
ay kapwa naging punong Saserdote sa magkai-
bang panahon Binalak nilang kapwang ipapatay
SI Jesus, Sinasabi nilang SIya'y mapanganib na
lider ng manghihimagsik. At kung Siya'y dr nila
mapapatay, ipapapatay ng pamahalaang Romano
sa kanilang mga kawal, ang lahat ng mga tao.
Datapwa't Ito'y hindi totoo. Ito'y paraan lamang
upang mapapaniwala nila ang ibang mga lider ng
relihiyon na hatulan si Jesus ng kamatayan.

Sinabi ni Caifas na lalong mabuting mamatay
ang isang tao, kaysa ang lahat ay mapahamak.
Hindi niya nalalaman na siya'y nagsasabi lamang
ng isang dakilang katotohanan tungkol sa kama-
tayan ni Jesus. Hmdi tayo kailangang maparu-
sahan sapagka't si Jesus ang naging handog para
sa ating mga kasalanan.

Marahil nagtataka kang kinakailangan pang
mamatay si' Jesus upang mailigtas tayo. Ang
Diyos ay mabuti at kinapopootan Niya ang kasa-
lanan lahat ng uri ng kasalanan. Kaya't ang lahat
ng gumagawa ng masama ay mahihiwalay sa
Diyos. Sapagka't ang buhay at kagalakan ay
nagmúmula sa Diyos, silang naghiwalay sa Kanya
ay mamamatay.

Itinuro ng Diyos sa atin kung gaano kasama
ang kasalanan kaya't nuong una.. kinakailangan
ng mga tao ang mga hayop u pang ihandog sa ka-
nilang mga kasalanan. Sila'y naghahandog ng
mga tupa, kambing at baka. Pinapatay ang mga
ito upang magkaroon ng pagtitigis ng dugo, sa-
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pagka't walang kapatawaran ng kasalan kung
walang pagtitigis ng dugo. Kinakailangan ang
kamatayan at dugo sa kapatawaran ng kasalanan.

~

Hebreo 9:22. At ayon sa kautusan, lahat ng
mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban

• na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapa-
tawaran .• ..
Paulit-ulit na ginagawa ang paghahandog na

ito sa mga hayop sapagka't hindi makapag-aalis
ng kasalanan. Ito'y pansamantala lamang, hang-
gang inihandog ng Diyos ang kanyang sariling
Anak. Ibinigay ru Jesus ang Kanyang dugo para
Sa atin. Kung may iba pang makapagliligtas sa
atin, kailan ma'y hmdi pababayaan ng Diyos na
mamatay ang Kanyang bugtong na Anak para
sa atin.

~-"''''''''''''1f!''''I~~''''''''~'~ ~.,..-.~~ ...

Ang Gagawin Mo ' , ;
, 4. " Bakl:' kl~akaIlan~,m pan; ~imà~ay ~I ..~ l

f ; '" Jesus para maligtas tayo l". sa ating mga' ;(
kasalanan:> • ' <' rÒ" 1_"
...... a) Sapagka't sa pâmarnagitan la-

. ~ ,~. , mang ng pagbubuhos ng-Kan-
yang dugo, ang lubos na kapa-
tawaran ng ating mga 'kasala-
113n." .:!- ilf~J .s< iJ:fF li!, r '" h~

, • b) , Sapagka't tayong Iahat ay ma-
.~ matay.' at SIya ang lúnang rna-'

matay upang Ipakilala sa atm
na hmdi tayo dapat matakot .
sa kamàtayan"·.p -J' • l

....'k).Sapagka't nais Niyang-jturo .'~'~
. ,na, ang paghahandog sa kasala- I

' • 'fían ay 'kmakarlangang> úht- .....
uhtm ',.' " A ",I ,-~~- ...-
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IKINAILA NI PEDRO SI JESUS
Basahin ang Juan 18:15·18

Ang isang alagad na binabanggit dito ay si
Juan, ang sumulat ng ebanghelyong ito. Hindi
niya ikinailang siya'y alagad ni Jesus. Kaya't
hindi siya nabagabag. Nguni't si Pedrong laging
nagtatanggol kay Jesus ay natakot na magsabi·
ng katotohanan, sinabi niyang hindi siya alagad'
ni Jesus.

Madaling sabihin na tayo'y Kristiano kung
tayo'y kasama ng ibang Kristiano subali't kung
tayo'y nasa.nakapaligid na mga kaaway ni Jesus
Ito'y napakahirap. Anong gagawin mo?

Mateo 10: 32-33. Kaya't ang bawa't kumiki-
lala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikila-
lanin ko naman siya sa harap ng aking
Amang nasa langit. Datapwa't sinomang sa
aki'y magkaila sa harap ng mga tao ay ika-
kaila ko naman siya sa harap ng aking Ama
na nasa langit.

Ang Gagawin Mo
~ ''f '!" ~ '"~

,5. Nahihirapan .ka bang. Ipaalam sa
mga taong ikaw ay Knstiano? Na-

.' tatakot ka bang baka ka nila usigin?
.o. 'Hum'ingi ka sà Diyos na big-

> , ~~n>ka .ng: lakas ng l~Ob . ~
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TINANONG SI JESUS NG
DAKILANG SASERDOTE

Basahin ang Juan 18:19·24

Bagama't si Caifas ang kasalukuyang nanu-
nungkulan, si Anas ang punong saserdoteng bma-
banggit dito, sapagka't siya ang dating nanunung-

. kulan. Nang tanungin ni Anas si Jesus SIya'y
hindi sumagot sapagka't nais lamang nilang siluin
si Jesus upang magamit nila laban sa Kanya sa
panahon ng paghlitis. ,

Pagkatapos, dinala SI Jesus 'ng mga kawal 'sa
bahay ni Caifas. At Siya'y ruhtis doon ng huku-
mang relihiyoso-ang tinatawag na Sanhedrin.
Ang paglilitis na ito ay labag sa batas, sapagka't
ito'y ginanap ng lihim sa gabi. Ito'y gmanap agad
pagkatapos na Siya'y hulihin, kaya't SIya'y
walang pagkakataong makakuha ng saksi para
sa Kanya. Sa paglilrtis, pinagpasiyahan ng naka-,
rarami sa Sanhednn na SIya'y hatulan ng kama-
tayan. Sapagka't ang paglilitis na iyon ay Isang
pormal lamang upang agad Siyang maipadala kay
PIlato na may opisyal na paratang.

'"Ang Gagawin Mg "

Bakit tinanong 'ni 'AnasllsI Jesus"
.... :' a).l Upang matutuhan ang

Kanyang doktnna o mga
o' aTal. , ' if< "

. .. b) Upang Siya'y makilala pa
't:,..... ~~ t' ~ l~,) ~ i

. mya . ,I # i
~" • .:;:' • .o- k) Upang" SIya y -silum o ~ I

,," huhhm·· ' . ~

'6.

L._. _ --------
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IKINAILANG MULI NI PEDRO SI JESUS
Basahin ang Juan 18:25-27

Tatlong ulit na tina-
nong si Pedro kung si-
ya'y taga-sunod ni Jesus;
at tatlong ulit rin na-
mang kumai1a si Pedro
sa kanyang Panginoon.
Matapos siyang kumaila
ay tumilaok ang manok
gaya ng sinabi ni Jesus.
Tiningnan siya ng Pangi-
noon at nang makita ito
ni Pedro, naalaala Niya
ang sinabi ni Jesus, si-
ya'y lumabas na nalu-
lumbay at tumangis ng
mabuti.

Ang Gagawin Mo

7. Ano ang ginawa"ni Pedro sa bahay
ng punong saserdote?
...... a) Tinagpas niya ang tainga

ng alipin ng punong saser-
dote.

b) Ikinaila niya ang kanyang
Panginoon ng tatlong ulit.

k) Sinabi niyang susunod si-
ya sa Panginoon sa lahat
ng panahon.

l- -"



164 Patnubay sa Pag-aaral ng Juan

SI JESUS SA HARAP NI PILATO
Basahin ang Juan 18:28-38

Hindi makahahatol ng kamatayan ang San-
hedrin kanino man, kaya't kanilang ipinadala si
Jesus kay Pilato, ang gobernador ng Roma. Ka-
nilang pinaratangan si Jesus na nagtatayo ng kan-
yang sariling kaharian; at ito'y isang kataksilan;
isang kasalanang marapat parusahan ng kamata-
yan. ,

Bagama't may bulaang paratang sa Kanya,
hindi Niya sinikap na ipagtanggol ang Kanyang
sarili. Sinabi Niya kay Pilato na Siya'y hari
nguni't ang kanyang kaharian ay hindi sa lupa.
Ito'y isang espirituwal na kaharian sa buhay ng
mga tumanggap sa kanya,

r-;~- --"---..
l' ;:. . Ang' Gagawin Mo

r ' ·8. Nang tanungin ni Pilato: si Jesus,

l",: , kung Siya nga'y hari, .ano ang isi-
nagot ni Jesus? >.. .

a) "Hindi, ako'y pinarata-
II ngan ng kasinungalingan."

b) "Ang kaharian ko'y hindi
sa sanlibutang ito."

i k)' "Ang kaharian ko'y higit
l -" pa sa- Emperyo ng Ro-
t~· ~ ma"~í"f~,; ; " ". ,'. .
~'.~;~." Tinanggap mo na ba si Jesus bilang, i
t :I • hari ng .lyong buhay? - I
~ ~'" ~ .... " • .?-
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ANG HATOL KAY. JESUS
Basahin ang Juan 18:38-40

Sinabi ni Pilato sa mga tao, "wala akong ma-
kitang anumang kasalanan sa Kanya." Datapwa't
ang mga tao'y lalo pang nagsigawan nang ipako
si Jesus sa krus. Sapagka't wala nang magawa si
Pilato pagkatapos niyang tanungin si Jesus at -
patuloy pa rin ang pagsisigawan ng mga tao;
sila'y pinamili niya at sinabing "Sino ang ibig
ninyong sa inyo'y pawalan ko, Si Barabas (ito'y
isang magnanakaw) o si Jesus?" Pinili nila si
Barabas na kanilang pawalan. Pinipili rin ng mga
tao ngayon ang kasalanan at ang mga aliw ng
kasalanan sa halip na si Jesus. Ikaw, ano ang
pipiliin mo? Ano ang gagawin mo kay Jesus?

f~ -, - - An;Gagawin -Mo7-' --,
, I' , " .

10. Ano ang hatol ni Pilato?
...... a) Sinabi niyang si Jesus ay

may sala at dapat mama-
tay.

...... b) Pawawalan niya si Jesus
sapagka't yao'y araw ng
Paskua. .

...... k) Ipabibilanggo niya si Je-
sus kasama ni Barabas.

11. Iwasto mo ang iyong mga sagotsa
mga 'sagot sa katapusan ng araling .\
ito.

12. Sulatan mo ang iyong tala ng mag-
aaral para' sa ika-18 aralin.
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r
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nasa ibaba at antasan mo áng" iyong gi-
nawa: KUngmula sa 7-8, napakahusay;
6, mahusay; 5, kainaman. Kung kulang

, sa 5 basahin mong muli ang araling ito~ ~ ~ - ". "' .. ~upang matiyak mong natutuhan mo
't b t" ( ..long ma u 1. ' J" '

"'" ~ #1 i~

1. b) Pinapaghahari natin si Satanas
sa ating buhay, kapag tayo'y
tumatalikod kay Cristo. }" ,

2. a) Nalalaman Niyang ito na ang
pànàhob ng Diyos para Siya'y
mamatay. ~

3. k) Tinagpas niya ang" tainga ng
alipin ng punong' saserdote.

j 4. a) Sapagka't sa pamamagitan lá-
mang ng pagbubuhos ng Kan-
yang dugo, may lubos na ka-
patawaran ng ating mga kasa- ~..
-lanan. " . "

6. k) Upang "Siya'y siluin o hulihin
7. b) Ikinaila niya ang kanyang Pa-

nginoon ng' tatlong ulit "
8: b) ·"Ang kaharian ko'y hindi sa

sanlibutang .ito." • """ ~,
10. b) Pawawalan'Niya s; Jesus sapag-

". ~ " , ka't yao'j1, araw ~ng' Paskua.
, BiÎáng"'rîg'Wàstongmga 'Sagot ,r }' •

{ ~ "'" ~ • lJ, tt j. -II-Antas' _


