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LIBINGANG WALANG LAMAN
Basahin ang Juan 20: 1-10

Bago ipinako si Jesus sa Krus mararnmg ulit
Niyang sinasabi sa Kanyang mga alagad na SIya'y
.magbabangon mula sa libingan. Nguni't nang
Siya'y mamatay na para bagang nakalimutan na
ito ng mga alagad.

Sinasabi ng ibang Manunulat ng Ebanghelyo
na SI Maria Magdalena kasama ng Ibang mga
babae ay naparoon sa libingan upang maglagay
ng pabango sa katawan m Jesus gaya ng kanilang
mga kaugalian. Nguni't nang sila'y dumating
doon ay naigulong na ang malaking bato sa hbi-
ngan at wala na ang katawan m Jesus. Wala nang
laman ang hbingan! Kaya't nagmamadaling nih-
san Ito m Maria upang isaysay sa mga alagad.
Subali't samantalang naroon pa ang Ilang mga
kababaihan, Isang anghel ang nagsabi sa kamla
na SI Jesus ay mulmz nabuhay. "

Pagkanmg ni Pedro at m Juan sila'y napa-
roon din "upang makita mla Ito mismo. Nakita
mlang walang laman ang hbingan maliban sa
mga kayong lmong ibmalot sa kanyang katawan
na nakalatag sa loob ng pmaglibingan kay Jesus.
Inakala l1J Mana na nmakaw ang katawan 111 Je-
sus. nguni't inakala naman runa Pedro at
Juan na kung Ito'y ninakaw ay hindi na pag-
aaksayahan pa ng panahon na alisin ang balot
at tiklopm nang mahusay ang panyo na ibmalot
sa ulo l1J Jesus. Ano ang nangyan kay Jesus?
Ito ang nasa kanilang kaisipan nang sila'y mag-
balik sa Jerusalem
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1.
Ang Gagawin Mo

Bakit pumunta: si Maria Magdalena
sa libingan ni Jesus?

a) Nais niyang matiyak na
si Jesus ay patay.

b) Nais niyang lagyan ng pa-
bango ang katawan ni Je-
sus.

...... k) Nais niyang kausapin ang
hardenero.

Ano ang nasumpungan niya?
a) Bukas na at walang laman

ang libingan.
b) Naglalagay ng pabango si

Jose at Nicodemo sa kata-
wan ni Jesus. ,

k) Na ninakaw ng mga kaa-
way ni Jesus ang kanyang
katawan. '

Anong nakita nina Pedro at Juan
nang sila'y pumaroon sa libingan?
...... a) Nakita nila ang mga kawal

at nagtanong anong nang-
yari?

...... b) Nakita nila ang tagapag-
alaga ng libingan at kani-
lang tinanong kung na-
saan ang katawan ni Je-
sus.

k) Nakita nila "ang mga ka-
yong linong ibinalot sa
katawan ni Jesus na naka-
latag sa loob ng libingan.

2.

3.
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NAGPAKITA SI JESUS KAY
MARIA MAGDALENA

Basahin ang Juan 20: 11·18

Kung minsan dahil sa malaking kalungkutan
sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay,
mahirap paniwalaan ng mga tao ang Salita ng
Diyos. Kahit na ang mensahe ng anghel sa mga
babae doon sa libingan; na si Jesus ay nabuhay
na muli ay hindi mapaniwalaan ng mga alagad
at ni Maria. Upang maalaman nilang Siya nga'y
buhay kinakailangang makita nila Siya ng sarili-
nan.

Si Jesus ay nagpapahayag din sa atin at ipi-
naaalam niyang Siya'y buhay. Pinapawi Niya ang .
ating' mga luha at tayo'y binibigyan ng kagala-
kan. Tulad ni Maria, isinusugo niya tayo upang
ipangaral ang mabuting balita sa iba. Si Maria
ang unang nakakita ng pagkabuhay na muli ni
Kristo at tumanggap ng kanyang mensahe; kaya't
ito'y kanyang ibinahagi sa mga alagad. Hindi
lamang ang mga babae kundi ang mga lalaki
rin ay may ganitong pananagutan sa Diyos.

Ang Gagawin Mo. .
4. Nang magpakita si Jesus kay Maria

sa halamanan ano ang sinabi Niya
sa Kanya?

a) Tumigil ka na sa pagluha.
b) .~Umuwi ka na at ibalita

ang mensahe.
k) Humayo at sabihin sa

mga alagad ang mensahe.
__ -'-2.- _",-_,
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NAGPAKITA SI JESUS SA
KANYANG MGA ALAGAD
Basahin ang Juan 20:19·23

Kinahapunan ng araw ding yaon, nagpakita
si Jesus sa kanyang mga alagad samantalang
sila'y nasa loob ng isang silid na-pinid ang pin-
tuan, sapagka't sila'y natatakot na baka sila
naman ang gambalain ng mga kaaway ni Jesus.
Anong -laking galak ang sumakanila nang maala-

. man nilang Siya nga'y muling nabuhay. Hindi
sila makapaniwala sa pasimula na SIya nga'y
talagang buhay. Nguni't ipinakita sa kanila ni
Jesus ang kanyang mga kamay, at kanyang tagili-
ran upang matiyak nilang Siya nga at hindi mul-
to. Sila'y nangatuwa na malamang Siya'y buhay.

Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanilang sila'y
Kanyang isinusugo kung paanong Siya'y isinugo
ng Ama. Nguni't sila'y mangangailangan ng
tanging katulong para sa kanilang gawain at ito'y
ang Kanyang Espiritu Santong Kanyang ipagka-
kaloob at kanilang tatanggapin. Natutuhan natin
sa Ebanghelyo ni Lucas at ng Aklat ng Mga Gawa
na tinanggap ng mga alagad ang 'Espiritu Santo
limangpung araw pagkatapos ng araw ng Pente-
costes. Ibinibigay pa rin ni Jesus ang Espiritu
sa mga ipinanganak na muli ngayon, na nagna-
nais magamit ng Diyos sa kanyang gawain.

Ang pagsunod ng mga alagad sa utos ni Jesus
ang magpapasiya kung ang mga tao nga ay ma-
liligtas o hindi. Kung sila'y hahayo at ipapanga-
ral ang ebanghelyo ang mga makasalanan ay ma-
karirinig, magsisi ng kanilang mga kasalanan at
sila'y mapapatawad. Nguni't kung sila'y hindi
hahayo hindi kailanman makaaalam ng mabuting
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balita ng kaligtasan ang mga makasalanan. Hindi
mapapatawad-ang kanilang mga kasalanan sapag-
ka't hindi nila natutuhan ang pagtawag sa Diyos
sa kapatawaran ng kasalanan. Kung tayo'y mga
Kristiano kailangang sabihin natin sa iba ang
tungkol kay Jesus. Kung nakikilala natin ang
Cristong nagbangong muli sa mga patay, at
tayo'y napuspos ng Espiritu Santo, tiyak na
tayo'y makatutulong upang ang iba'y maligtas.

Ang Gagawin Mo

5. Anong sinabi m Jesus sa mga alagad?
a) Dapat silang magtago.

.. ... b) SIla ay isinusugo Niya, kung
paanong Siya'y ismugo 'ng
Ama.

. ..... k) Dapat silang magsiuwi. ,l

.6. Anong tanging tulong ang ipinangako
Niya na Kanyang Ipagkakaloob para sa
kamlang gawain?

a) Babayaran Niya sila sa karu-
lang pangangaral.

b) Sila'y bibigyan Niya ng katu-
waan at hindi na sila malu-
lungkot kailanman.

....... k) Ipagkakaloob Niya ang ESPh.' >-

ntu Santo.

7. Sa paanong paraan Nila mailihgtas ang
ang tao sa kasalanan?

a) Sa kapatawaran ng kasalanan.
b) Sa pangangaral ng Ebanghel-

yo.
k) Sa pagtutulos ng kandila,
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SI JESUS A T SI TOMAS
Basahin ang juan 20:24-29

Hmdi pin.nuwalaan III Tomas ang nakita ng
Ibang alagad sapagka 't siya'y wala roon Pmag-
ahnlanganan NIya ang kanilang karanasan at
smabmg lundi siya sasampalataya hanggang hmdi
niya Ito makita,

Mararrung tao ngayon ang nag-aakalang ang
mga Knstiano ay nahnlang Kung sila'y tunay
na naghahanap ng katotohanan kinakailangang
sila'y magsahksik para sa kanilang sarili Dapat
silang manalangin ng ganito. "Panginoong Jesus,
kung ikaw ay buhay, pumasok ka sa akmg puso
at magpahayag ka sa akin." At SIya'y magpapa-
hayag- sa kanila. Maaanng hindi SIya nila ma-
kita ng kanilang mga mata, nguni't SIya'y ma-
aanng magsalIta sa karulang mga espmtu, Tulad
l1l Tomas masasabi nn nilang, "Panginoon ko
at DIYOS ko!" .

Juan 20: 29. Sinabi sa Kanya 11l Jesus. Sapag-
ka't ako'y nakita mo ay sumampalataya ka:
mapapalad yaong hmdi nangakakita, gayon-
ma'y nagsisampalataya.

Ang Gagawin Mo

8. Anong sinabi ni Tomas noong ma-
kita niya si Jesus?

a) "Hindi ako naniniwala."
b) "KayÓ'y tama."
k) "Panginoon ko at Diyos

ko."
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ANG LAYUNIN NG AKLAT NA ITO
Basahin ang Juan 20:30-31

Ang lahat ng mga bagay na makatutulong sa
atin upang maalaman at maunawaang si Jesus
nga ang Anak ng Diyos, ay isinulat ni Juan sa
Ebanghelyong ito. Ang mga kahanga-hangang
ginawa ni Jesus at ang Kanyang mga sinabi:

.Juan 20: 31. Nguni't ang mga ito ay nanga-
sulat, upang kayo'y magsisisampalataya na
si Jesus ay ang Cristo, Ang Anak ng Diyos
at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon

Ikayo ng buhay sa kanyang pangalan.

Ang Gagawin Mo

9. Sauluhin mo ang Juan 20:31.
10. Ano ang layunin ng Ebanghelyo

ni Juan?
...... a) Upang ipaalam sa atin na

si Jesus, ang "Anak ng"
Diyos."

...... b) Upang' ibalita ang lahat
ng mga ginawa ni Jesus.

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

12. Sulatan mo ang iyongtala ng mag-
aaral para sa ika-20 aralin.
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Mga Sagot Sa Ika-20 Aralin

Tingnan mo ang iyong sagot sa mga
nasa ibaba at antasan mo ang iyong
ginawa. Kung mula sa 8-9, napakahusay,
6-7, mahusay. Kung kulang sa 5 basa-
hin mong muli ang aralin.

l. b) Ibig niyang lagyan ng pabango
ang katawan ni Jesus.

2. a) Na bukas na' at walang laman
ang libingan.

3. . k) Nakita nila ang mga kayong
linong ibinalot sa katawan ni
Jesus.

4. k) Na humayo at sabihin sa mga
alagad ang mensahe.

5. b) Sila'y isinusugo Niya kung pa-
anong Siya'y isinugo ng Ama,

6. k) Ipagkakaloob Niya ang Espi-
ritu Santo.

7. b) Sa pangangaral ng Ebanghelyo.
8. k) "Panginoon at Diyos ko."
10. a) Upang ipaalam sa atin na si

Jesus, ang "Anak ng Diyos."

BIlang ng Wastong mga Sagot _
Antas _


