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ANG HATOL KAY JESUS
Basahin ang JuaR 18:39·40, 19: 1-16

Ibig sanàng pawalan ni Pilato si Jesus suba-
li't siya'y natatakot sa mga tao, sapagka't tina-
takot nilang siya'y isusumbong sa Emperador ng
Roma kung siya'y hmdi sasang-ayon sa kanila.
Ang Kanyang gawain at buhay ay nasa panganib.
Ano ang gagawin niya, ayaw niyang hatulan ang
isang taong walang kasalanan: nguni't lalong
mahalaga sa kanya ang kanyang kalagayan kaysa
sa kung alin ang wasto o mali. Kaya't sa katapu-
san ay nagpasiya siyang hatulan si Jesus na ipako
sa krus tulad ng isang salarin.

Tulad ni PIlato, ang sinumang makarinig ng
mabuting balita tungkol kay Jesus ay kinakai-
langang magpasiya para sa Kanya. Ang ilan ay
natatakot na tanggapin Siyang sariling t agapag-
paglitas dahil sa naalaala nila ang sasabihin o ga-
gawin ng mga tao sa kanila. Ang gagawin natin
ngayon sa Kanyang Anak na si Jesus ang nagpa-
siya ng gagawin ng Diyos para sa atin sa araw
ng paghuhukom.r~-,----~~~Ga~~~-~-~ --o --~ - -,-!

I l. Bakit hindi pinawalan' ni Pilato si l'
;- Jesus? "e ,I
'." a) Nasumpungang may sala

si Jesus.
r .. :: .... b) Síya'ynatatakôt sa mga
i tao. .. ~!rJ""

I ......k) Nais niyang pawalan si
l Barabas.
t::-_ _ _ _ _' - _.-' - ----.-
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IPINAKO SI JESUS
Basahin ang Juan 19:16-27
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"Jesus na Taga Nazaret, ang Hari ng mga
Judio, ang Isinulat na pamagat ni Pilato sa ulu-
nan ng krus pagkatapos na Ipako SIJesus sa gitna
ng dalawang salarin. Tinatanggihan Ito ng mga
pangulong saserdote, nguni't smabi ni- Pilato,
"Ang naisulat ko'y naisulat ko," at siya'y -
tumangging baguhin.

Hanggang doon sa paghihirap ru J esus sa
krus, Kanya pa ring maalala ang kalagayan ng
iba. Kanyang rpmagkatrw ala ang Kanyang ina
sa Isang alagad na si Juan. Sa Ibang ebanghelyo
ating mababasa· na Kanya pang Idinalangin ang
mga taong nagpako sa Kanya sa krus na sila'y
patawann ng DIYOS.

_, _~ '_"' Atlg Gagawin Mo

i • 2:~ Anong pamagat ang' inilagay 111 '
Pilato sa ulunan-ng krus ni Jesus?

>; •••• ~.:<_a)·J~su~ na taga Nazaret nag-
~ .- \ kasala ng kataksilan. ~ f

j::: ... , b) Jesus na taga Nazaret lu-
-s- ,;.., ma bag sa kautusan ni Moi-

ses.
.: .... k) Jesus na taga Nazaret ang, .

Hari "ng mga Judio.

L.......-....-~ _._. .....__ -'

1
l
I
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\

ANG KAMATAYAN NI JESUS
Basahin ang Juan 19:28",30

Naganap na lahat ang mga hula sa Matandang
TIpan tungkol sa kamatayan ng Mesias para sa
atmg mga kasalanan, nang mamatay SI Jesus sa
krus.

Ang lahat ng hula tungkol sa kamatayan ng
Mesias para sa ating mga kasalanan sa Matandang
Tipan ay natupad nang lahat. Lahat ay sang-ayon
sa pagkahula ng mga propeta daang-daang taon
na ang nakakaraan. Kahit ang pagsusugal ng mga
kawal ng kanyang mga damit, ,at ang "pagpapa-
mom sa kanya ng suka.
-; Mga AWIt 69.21. Buugyan, naman mla akol \ ng pagkaing mapait; At sa aking kauhawan
...! ay binigyan nila. ako ng sukang maiinom.

"Naganap na!" ang wika ni" Jésus. Ang Ibig
sabihin natapos na NIya ang gawaing ipmagkati-
wala sa Kanya ng Diyos. Sa Kanyang kamatayan
naganap NIya ang kabayaran ng ating kaligtasan.

Ang ating mga kasalanan ang dalulan ng Kan-
yang kamatayan, kaya't hindi ' natin maaanng \
sisihin ang kanyang mga kababayan, ang mga
kawal na nagpako sa Kanya, at magmg SIPIlato.
Ang kasalanan - ang atmg mga kasalanan, ang
naghatid sa Kanya sa krus, upang tayo'y iligtas.
Nakaluhiya at nakalulungkot malaman na ang
atmg : mga kasalanan ang dahilan ng Kanyang
pagkabayubay sa krus. Kaya't .marapat lamang
na huwag na tayong magkasala" pa Kmakaila-
ngang humingi tayo ng tawad sa ating mga kasa-
lanan; at tanggapin ang Kanyang ginawang pag-
hligtas sa atrn upang tayo'y maligtas Siya ang
namatay para sa atin. •
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I

I
I Pedro 2:24. Na siya rin ang nagdala ng

.ating mga kasalanan sa kaniyang katawan sa
ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin
sa mga kasalanan; na dahil sa kaniyang mga

J sugat at nangagsigaling kayo.

3.

t
I 4.

5.

l__

Ang Gagawin Mo
Anò ang ibig sabihin ni Jesus nang sabi- '
hin NIya "Naganap na :'

a) Naubos na ang alak
'> b) Naganap na ang gawain ng

pagliligtas
k) Ang lahat ng pag-asa sa kan-

s; yang kaharian' ay natapos na.
Sino- ang dapat sisihin sa kamatayanni •
Jesus? -,

i a) Ang mga punong saserdote,
....... b) Ang mga Sanhedrin lamang,

si Pilato at ang mga kawal na
nagpako sà Kanya.

k) Tayo ang dapat sisihin, at ang
, ......; bawa't isang nagkasala. Ang

ating mga kasalanan ang nag-
papako sa Kanya sa Krus.

Ano ngayon ang dapat nating gawin?
....... a) Hindi tayo dapat magsupJong

sa sinuman sa hukuman.
b) Dapat nating sisihin ang mga

nagpapako kay Jesus, at ibin-
tang hanggang sa kanilang mga
kaapu-apuhan,

k) Kinakailangang tayo'y malung-
kot sa ating mga kasalanan at .•
hurrungí ng kapatawaran sa
Diyos .

1
1,

1
l

.---------"~ ---- ......,
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SINIBAT ANG TAGILIRAN NI JESUS
Basahin ang Juan 19:31-37

Kung ipinapako sa krus ang isang tao ay
binabali ang mga binti upang madaling mamatay .

. Sapagka't ang pagpapako sa krus ay isang uri
ng unti-unting pagpapahirap sa tao ha,nggang
sa Siya'y mamatay. Nasumpungan nilang patay
na si Jesus kaya't hindi na kailangang baliin pa
ang Kanyang mga buto. Ito'y katuparan ng hula.

Sinasabing may tubig at dugong lumabas sa
tagiliran ni Jesus nang Siya'y sibatin. Isang kato-
tohanan na Siya'y namatay na nagdaramdam
dahil sa ating mga kasalanan. Ito rin ang katu-
paran ng hula, nabuksan ang isang bukal upang
hugasan ang ating mga kasalanan.

~

:,' Zacarias 13: 1. Sa araw na yaon ay mabu-
~ buksan ang isang bukal sa sambahayan ni

David at sa mga mananahan sa Jerusalem,
sa kasalanan, at sa karumihan.

~

I Juan l :7. Nguni't kung tayo'y nagsisilakad
. sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay
, may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis

.~' tayo ng dugo ni Jesus na kaniyang Anak
" sa lahat ng kasalanan.

,- -~----~--- -~---
;:. ..... p~ "",-

Ang Gagawin Mo
'" J '} jt 'l

Sauluhin mo ang I Juan 1:7.
.' '. , i '

Basahin mo ng tatlong ulit ang
:: Zacariás 1-3: 1. -, :i 6" ,

-,"-------------
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ANG PAGLILIBING KAY JESUS
Basahin ang Juan 19:38-42 »Ò,

Si Jose na taga Arimatea at si Nicodemus ay
kapwa kilalang punong kawal ng relihiyon at
mga kaanib ng Sanhedrin. Sila'y hindi sumang-
ayon sa pagpatay kay Jesus. Sapagka't hanggang
sa mga sandaling ito, sila'y mga lihim na mana-
nampalataya ni Jesus na takot magpakilalang
sila'y gayon nga.

Kung minsan mahirap na magpahayag ng
kanilang pagkakilala kay Cristo ang mga taong
kilala sa .lipunan. Nahihiya silang pumaroon
sa simbahang mahihirap ang karamihang naroon.
Natatakot rin silang baka maalis sa kanilang
gawain kung sila'y maging Kristiano. Datapwa't
binigyan ng lakas ng loob ng Diyos si Jose at
si Nicodemo na' hingin ang katawan ni Jesus
upang ilibing, bilang pagpapakilala ng kanilang
pag-ibig at paggalang sa Kanya. Ito'y isa ring
hulang natupad tungkol sa Mesias "Ang Mesias
ay makakasama ng mayaman sa kanyang kama-
tayan." -

Ang kaugalian ng paglilibing nuon 'ay ibina-
balot ang katawan sa isang kayong linong may
pabango at inilalagay sa isang kuwebang hinukay
mula sa mabatong burol Isinasaad ng Ebang-
helyo na ang kanyang katawan ay inilibing sa
libingan ni Jose na taga Arimathea.

Gumagabi na nang mamamatay si Jesus
kaya't walang maraming paghahandang nagawa
ukol sa kaniyang paglilibing. Kinabukasan noon
ay araw ng Sabath. Ang araw ng Sabath ay nagsi-
simula sa paglubog ng araw. Kaya't ang mga pag-
hahanda ukol sa paglilibing kay Jesus ay hindi
natapos at Siya'y inilibing na lamang nang gayon.
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,
l.

Ang Gagawin Mo
8. Anong ginawa sa katawan ni Jesus?

.... ,:...a) Inilibing ito ni NIcodemo
at ni Jose na taga Arima-
thea

b) Imlibing ito ng mga ala-
gad

k) Imwan na lang ito sa krus.
9. Bakit hmdi natapos ang mga pag-

hahanda ukol sa paghhbing?
a) Natatakot ang mga taga-

sunod m Jesus.
b) Gumagabi na nang SI Je-

sus ay namatay wala nang
taong makagagawa kung
gabi na. Ito rin ay pasi-
mula ng araw ng Sabath

oo ... k) Walang sapat na salapi
, ang mga alagad u pang bu-

mih ng mga kailangan sa
.".paglilibing

10. Idalangin mong magkaroon ng la-
kas ng loob" na magpahayag para
kay Jesus ang mga lihim na taga-
sunod 111 Jesus. .

II .. Iwasto mo ang iyong mga sagot sa
sagot sa katapusan ng araling ito.

,12. Sulatan mo ang lyong tala ng mag-
, . aaràl para sa Ika-l 9 na aralin.
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,---- ----- --------l
Mga ságot sa Ika-19 na Aralin

Tingnan mo ang iyong sagot sa mga
nasa ibaba at antasan mo ang iyong
ginawa. Kung mula sa 6-7, napakahusay;
5-mahusay; 4-kainaman; kung' kulang
sa 4 ang wastong sagot mo, basahin
mong muli ang aralin. .
1. b) Siya'y, takot sa mga -tao,
2. k) Jesus na taga Nazaret, ang hari

ng mga Judio. .
3. b) Naganap na ang gawain ng pag-

liligtas.
4. k) Tayo ang dapat sisihin, at ang

bawat isang nagkasala. Ang
ating mga kasalanan- ang nag-
papako sa Kanya sa krús.

5. k) Kinakailangang tayo'y malung-
kot sa ating mga kasalanan at
humingi ng kapatawaran sa Di-
yos.

8. a) Inilibing ito ni Nicodemo at ni
Jose na taga Arimathea.

9. b) Gumagabi na nang si Jesus ay
namatayat wala nang taong
makagagawa kung gabi na. Ito
rin ang pasimula ng araw ng
Sabath. ,

Bilang ng Wastong mga Sagot J
Antas

.~---~- -

, I
,
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