
ARALIN 5

ISANG PAKANA LABAN KAYJESUS

Galit kay Jesus ang pangunahing mga lider ng
pananampalataya sapagka't nangaral Siya laban sa
kanilang mga kasalanan. Naninibugho sila sapagka't
sinusundan Siya ng karamihan. Nagpagaling Siya ng
mga may sakit at bumuhay ng ilang patay. Tinupad ni
Jesus ang mga hula tungkol sa Mesias. Subali't ayaw
pa ring maniwala sa Kanya ng mga lider na ito. Binalak
nilang ipadakip si Jesus, paratangan ng paghihimagsik
sa pamahalaan, at ipapatay. Gayunman, takot sila
sapagka't kung hayagan nilang darakpm si Jesus,
ipagtatanggol Siya ng mga tao. Kaya't sinuhulan nila
ang isa sa mga alagad Niya, si Judas Iscariote, upang
dalhin sila sa kinaroroonan ni Jesus kung gabi.

Gawin Mo Ito

1. Sino ang mga kaaway ni Jesus?
__ a) Ang karaniwang mamamayan
__ b) Ilan sa mga lider ng

pananampalataya
__ e) Ang mga pinuno ng pamahalaang

Romano

ANG PASKUWA

Ang Paskuwa ay isang pagdiriwang bilang paggunita
sa pagpapalaya ng Dios sa Kanyang bayan mula sa
pagkaalipin. Taun-taon, pinapatay ang isang
korderong pampaskuwa bilang handog para sa
kasalanan. Ito ang larawan ng nalalapit na kamatayan
ni Jesus. Nang simulan Niya ang Kanyang ministeryo,
ipinakilala Siya ni Juan Bautista bilang "Kordero ng
Dios na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Upang
magawa ito, kailangang akuin Niya ang kaparusahan
para sa ating kasalanan at mamatay na kapalit natin.
Pagkatapos na makakain ng hapunang pampaskuwa
si Jesus at ang mga alagad, lumabas na SI Judas upang
ipagkanulo Siya.
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Gawin Mo Ito

2. Paano ipinakikilala ni Juan si Jesus?
__ a) Bilang Anak ng Dios.
__ b) Bilang Kordero ng Dios na nag-aalis

ng kasalanan.
__ e) Bilang ipinangakong Mesias.

SI JESUS SA GETSEMANl

Nanalangin Si Jesus

Alam ni Jesus na ipagkakanulo Siya ni Judas. Maaari
Siyang tumakas, nguni't naparito Siya sa sanlibutan
upang mamatay na kapalit natin. Sinabi Niya sa
mga alagad na ipapako Siya sa krus at sa ikatlong araw
ay muling mabubuhay. Pagkahapunan, isinama Niya
ang mga alagad sa Hardin ng Getsemani. Dito sila
madalas magtungo upang manalangin .
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Napakahirap para kay Jesus, na kailanma'y di-
nagkasala, na umako sa lahat ng kasalanan ng mga
tao sa sanlibutan Nguni't ibig Niyang maligtas ang

"A t nagsirating sila sa
Isang dako na tznatawag
na Geisemant: at stnabt
NIya sa Kanyang mga
alagad, Magslupo kayo
rito, samantalang Ako'y
nananalangzn. At Kanyang
isinama SI Pedro at SI Santiago at SI Juan, at
nagpasimulang nagtakang totoo, at namanglaw na
maznam. At sinabi Niya sa kanzla, Namamanglaw na
lubha ang Akzng kaluluwa, hanggang sa kamatayan:
mangaitra kayo rito, at mangagpuyat. At lumakad
Siya sa dako pa roon, at nagpatirapa sa lupa, at

idinalangm na, kung mangyayarz, ay makalampas sa
Kanya ang saro. At Kanyang stnain, Abba, Ama, may
pangyayarz sa Iyo ang lahat ng mga bagay; zlayo
Mo sa Akin ang sarong ItO: gayon ma'y hindi ang
ayon sa Ibig Ko, kundi ang ayon sa Ibig Mo"
Marcos 14:32-36.
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bawa't isa sa atin. Walang ibang paraan upang
magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, kaya't
namatay Siya para sa ating mga kasalanan.

Gawin Mo Ito

3. Sauluhin ang sinabi ni Jesus: "Hindi ang
ayon sa ibig Ko, kundi ang ayon sa ibig Mo."

Si Jesus Ay Dinaki p

Habang nananalangin si Jesus, dumating ang mga
anghel upang Siya'y pasiglahin at palakasin.
Nakatulog na ang mga alagad Niya sa dakong huli,
ginising Niya sila upang ipabatid na sumapit na
ang oras. Pinangungunahan ni Judas ang isang
karamihang dadakip sa Kanya .

•fr)
~ "At stnain ni Jesus sa mga pangulong saserdote, at sa

í~ mga punong kawal sa templo, at sa mga matanda, na
\. ~ nagstdatmg laban sa Kanya, Kayo'y nagsilabas, na tila
..s{). laban sa isang tulisan, na may mga tabak at mga
~ panghampas? Nang Ako'y kasama ninYo sa templo% araw-araw ay hindi mnyo iniunat ang inyong mga

~ kamay laban sa Akin ... At kanilang dinakip Slya, at
í~ dinala Slya, at tpmasok Slya sa bahay ng pangulongr::. saserdote" Lucas 22:52-54 ....

SI JESUS SA PAGLILITIS

Anim na ulit na nilitis si Jesus:
1. Sa harapan ng isang dating mataas na saserdote.
2. sa harapan ng kasalukuyang mataas na saserdote.
3. sa harapan ng mga pinunong Judio.
4. sa harapan ni Pilato, ang gobernador na Romano.
5. sa harapan niHerodes, gobernador ng isang karatig

na bayan.
6. Sa harapan niPilato, sa pangalawang pagkakataon.
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"At pagdaka, pagka umaga ay nangagsang-usapan ang
mga pangulong saserdote pati ng matatanda at mga
esknba, at ang buong Sanednn; at gmapos SI Jesus, at
milabas SIya, at Ibmlgay SIya kay PIlato" Marcos 15:1.

"A t nangagpasimula silang
isumbong Siya, na sinasabi.
Nasumpungan namin ang taong
Ito na pmasasama ang aming
bansa, at tptnagbabauial na
bumuuns kay Cesar, at sinasabi
na SIya nn nga ang Cnsio, ang Han. At tinanong
SIya m PIlato, na nagsasabi, Ikaw baga ang Han ng
mga JudIO? At sumagot SIya at sinabi, Ikaw ang
nagsasabi" Lucas 23:2,3.

"Sumagot SI Jesus, ang kahanan Ko ay hsndi sa
sanlibutang Ito: kung ang kaharian Ko ay sa
sanlibutang Ito, ang Aking mga alipin nga ay
makikipagbaka, upang Ako'y huwag maIbIgay sa mga
JudIO... "

"Lumabas sIyang (Pilato) muli sa mga JUdIO, at sa
kamla'y stnain, Wala akong masumpungang anumang
kasalanan sa Kanya. Nguni't kayo'y may ugalI, na
pawalan sa myo ang Isa sa paskuwa: ibtg nga baga
nmyong sa myo'y pakawalan ko ang Han ng mga
JudIO? Sila nga'y nangagslgawang muli, na
nangagsasabi, Huwag ang taong ItO,kundi SI Barrabas,
SI Barrabas nga'y Isang tulisan" Juan 18:36-40.

"At sumagot na muli SI Ptiato sa kanila, "Ano nga ang
aking gagawm sa myong tinatawag na Han ng mga
JudIO? At SIla'y multng nagsIgawan, Ipako SIya sa
krus."

At stnabi sa kanila m PIlato, Bakit anong masama ang
Kanyang gznawa? Datapuwa't szia'y lalong
nagsIgawan, "Ipako SIya sa krus." At sa pagkalbig ni
Pilato na magbIgay-loob sa karamihan, ay ptnauialan
sa kanila SI Barrabas, at Ibmlgay si Jesus, pagkatapos
na SIya'y mahampas mya, upang SIya'y Ipako sa krus"
Marcos 15:12-15.
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SI JESUS AY IPINAKO SA KRUS

Natupad Ang Mga Hula

Nagsinungaling ang mga kaaway ni Jesus sa Kanyang
paglilitis. Inuyam Siya ng mga kawal, dinuran at
hinampas. Inilabas nila Siya sa lansangan na kasama
ng dalawang salarin, bawa't isa'y may pasang krus
paakyat sa burol na tinatawag na Kalbaryo. Ipinako

nila ang Kanyang mga kamay at
paa sa krus saka Siya ibinayubay,
na napaligiran ng nang-uuyam na
karamihan. Ito ang Anak ng Dios,
at sila ang mga taong dahilan ng
Kanyang pagkamatay - mga
makasalanang dapat maligtas

mula sa walang hanggang kamatayan Matatawag
Niya ang Dios upang magpaulan ng apoy mula sa
Langit at puksain silang lahat, nguni't sa halip ay
idinalangin Niya: "Ama, patawarin Mo po sila,
sapagka't hindi nila nalalaman ang kanilang
ginagawa."

Isinulat ni Isaias na ang Mesias ay mamamatay para
sa kasalanan ng mga tao.

"Nguni't SIya'y nasugatan dahil sa atmg mga
pagsalangsang, SIya'y nabugbog dahil sa attng mga
kasamaan, ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan
ay nasa Kanya; at sa pamamagitan ng Kanyang mga
latay ay nagsigaung tayo oo sa pamamagitan ng
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r:!/P kapighatum at kahatulan ay dinala SIya ... Slya/y
\J/~ nahIwalay sa lupain ng buhay: dahil sa pagsalansang

't') ng aking bayan ay nasaktan SIya" Isaias 53:5-8.
\.
Isinulat din ng ibang mga propeta na ipagkakanulo
Siya ng isang kaibigan, bubutasin ang Kanyang mga
palad, sasaktan Siya. Uuyamin Siya ng mga tao,
bibigyan ng suka upang inumin/ at pagsasapalaran
ang Kanyang damit. Nangyaring lahat ito nang ipako
sa krus si Jesus gaya ng sinabi ng mga propeta.

Gawin Mo Ito

7. Basahing makaitIo ang hula ni Isaias,

Ang Kamatayan Ni Jesus

Hindi lahat ng nakamasid
sa pagkamatay ni Jesus ay
umuyam sa Kanya. Isa sa
dalawang magnanakaw ang
sumampalataya sa Kanya at
naligtas noon at doon din sa krus sa tabi ni Jesus .

•t:) "At smabi nzya, Jesus alalahanin Mo ako, pagdatingG>'~Mo sa Iyong kahanan. At sinabt NIya sa kanya,
't') Katotohanang sinasabi Ko sa IYo/ Ngayon ay
\. kakasamahtn KIta sa paraiso" Lucas 23:42/43 .

•t:'
~ "At nang may oras na ikaanim na, ay nagdilim sa

'(;' Ibabaw ng buong lupa, hanggang sa oras na ikasiyam;
~ at nagdilim ang araw, at nahapak sa gitna ang tabing
~ ng templo. At SI Jesus, na sumigaw ng malakas na
.""r1' tmlg, ay nagsabi, Ama, sa mga kamay Mo ay

<3:"~ tptnagiatagubtltn Ko ang Alang espiritu. At pagkasabz
~ nito ay nalagot ang hinmga" Lucas 23:44-46.

Gf IIAng sentunon nga, at ang mga kasamahan niya sa
/~ pagbabantay kay Jesus, nang mangaJata ntla ang lindol,
\..') at ang mga bagay na nangyan, at lubhang nangatakot,

..s(1. na nangagsasabt, Tunay na Ito ang Anak ng DIos"
~ Mateo 27:54.
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