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ANG MABUTING BALITA NI JUAN

Natutuhan ni Juan ang mabuting balita

Halos dalawang hbong taon na ang nakara-
raan nang iwan ni Juan, isang mangingisda, ang
kanyang bangka at lambat upang sumunod sa
isang gurong tinatawag na Jesus. Sa loob ng tatlo.
at kalahatmg taon, siya at ang labmg-isa pang
mga lalaki ay nakisama kay Jesus sa bayan-bayan
ng bansang Palestm. SIla ang Kanyang mga
alagad o mag-aaral.

Natutuhang mabuti ru Juan at ng ibang mga
alagad ang mga araling Itinuro ni Jesus tungkol
sa Diyos at ang Kanyang pag-ibig sa lahat ng
tao. Kilalang-kilala ru Juan SI Jesus pagka't SIya
ang kanyang pmakarnatalik na kaibigan.

Ang mabutmg balita (o ebanghelyo) ay na-
tutuhang mabuti ru juan at ng Ibang mga alagad.
Napag-aralan rulang SI Jesus ang Anak ng DIYOS.
Napanto sa lupa SI Jesus upang iligtas ang mga
lalaki, babae, at mga kabataang babae at lalaki
sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban sila
ng buhay na walang hanggan. Bago. magbalik si
'Jesus sa langit pinagbilinan NIya ang mga alagad
na ibahagi ang mabutmg balita sa lahat ng tao
dito sa lupa.

Ipinangako NIya sa mga alagad na ang Banal
na Espmtu ang tutulong na magpapaalaala sa
kanila sa lahat ng mga bagay na Kanyang itinuro
sa kanila. Tutulungan sila ng Espiritu Santo na
ibahagi ang mabutmg balita sa Ib~a.
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Ang Ga9awin Mo .. ~'\ ~ .
"Sâ ilalim ng bawa't isang" sumusunod'

na tanong ay maraming kasagutan, Isa
lamang dito. ang tama .. Pilim mo ang .' •
wastong sagot at sulatan ng X ang,
tabi nito. ~

l. Sino si Juan, ang tagasunod ni'
Jesus')

a) SI Juan Bautista
.... : b) Isang mangingisda na na- .

ging matalik na kaibigan
o"ni 'Jesus" - .. <'. :.

• >

••• 0. k) Isang karpinterong taga
Galilea

2. Ga~no katagal nakasa~~ ni' Juan
si Jesus at nakinig ng kanyang
turo? '" ~ ;
..... a) Tatlo at kalahating lrnggo .
. ... " ,b) ~Tatlo .at kal~hatir:g .,~u- ~ •

~ wan. ~ _
..... k) Tatlo at kalahatmg taon.

, 3. Ano ang kahulugan ng ebanghelyoî ;'....:l a) Mabutmg BalIta.' ~.
..... b)· Mensahe tungkol sa Diyos,

~ ~:"" ~ ~ ~ A ~,.I.... : k) Bahay ni Cristo.' "
Kung hindi ka nakatitiyak sa mga sagot,

~', 'pagbaIikan mo ang iyong-nabasa hang-
gang malaman mo ang sagot. Sa katapu-
san ng aralm tingnan ang iyong mga
sagot sa tamang sagot àt lagyan hg

. antas ang lyong gawa .

•
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Ipinamalita ni Juan ang mabuting balita

Ginugol ni Juan ang kanyang buong buhay
sa pagbabalita niya ng mabuting balita' na natu-
tuhan niya mula kay Jesus. Nang siya'y tuman-
da na, ipinasulat sa kanya ng Diyos ang mabu-
ting balita. Magpapakopya ng marami nito para
sa lahat ng tao sa buong mundo. Ibig ng Diyos
na ibahagi ni Juan ang mabuting balita sa atin
at sa mga tao nuon.

Ipinaalam ng DIYOSkay Juan ang dapat ni
yang isulat. Ipinaalaala sa kanya ng Banal na
Espiritu ang mga katagang sinabi ni Jesus. Isinu-
lat niya ang mga mahahalagang katotohanan- iti-
nurong mabuti sa kanya ni Jesus. Ito'y nasa
munting aklat na lyong tinanggap, ang Mabuting
Balita ni Juan. Tinatawag nn natm itong Ebang-
helyo ni Juan.

Sa ganito ring paraan, binigyang-sigla ng Ba-
nal na Espiritu si Juan upang sumulat ng apat
pang aklat. Ang tatlo ay mga sulat. Ang Isa'y
paghahayag tungkol sa mangyayan sa hinaharap.
Ang hrnang aklat na ito'y kasama ng Iba pang
kinasihang mga sulat sa Biblia.

Isinulat ru Juan ang kanyang aklat sa wikang
Griyego na maiintindihan ng mga tao. Ang Bibha
ay ismalm sa ating WIka, pagka't hmdi tayo naka-
iintmdi ng Griyego. Maraming salin ang Biblia
sa Ingles. Ang Mabuting Balita ni Juan ay mula
sa salin ng Today's English Ver61011

•
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Lagyan mo ng X sa tabi ang' wastong sagot.:.

4.

5.'

Kanino natutuhan ni Juan ang mabuting
balita na ibinabahagi niya sa bawa't isa?

a) Mula kay Jesus
b) Mula sa mga pahayagan ~
k) Mula sa kanyang mga' magu-

lang

Kailan sinulat ni Juan ang aklat tungkol
sa buhay ni Jesus'

a) Nang siya'y bata pa't nagla-
~ lakbay kasama ni Jesus ~

b) Nang siya'y matanda na, pag-
katapos niyang magturo sa ma- .
raming tao tungkol kay Jesus

....... k) Nang siya'y mangingisda pa at
bago niya makilala si Jesus.

6. Paano nalaman ni Juan ang kanyang
limang aklat na nasa Bagong Tipan? .
. a) Irnlagay ng Banal na Espiritu

ng DIYOS sa kanyang !sipan
ang kanyang isusulat.'

b) Siya'y binigyang-inspirasyon
sa pamamagitan ng pagbabasa
ng ibang aklat- tungkol kay
Jesus.

..; .... 1<) Isinaayos ito ng isang .lupon: .

I
I
I
t
,

I

L"· .
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ANG SALITA NG
J

BUHAY
Basahin ang Juan 1:1-18

Basahin mo sa Mabuting Balita ni Juan ang
bahaging tinatawag na "Ang Salita ng Buhay"
sa unang pahina. Ito ay Juan, unang kabanata,
mula sa unang talata hanggang sa ika-I 8. Ganito
natin ito isinusulat: Juan 1: 1-18..

Mahalaga ang mga talatang ito pagkat sina-
sabi sa atin kung sino si Jesus at ang dahilan
ng Kanyang pagparito sa lupa. Ito ang pambu-
ngad ni Juan sa kanyang aklat. Ang lahat ng
natitira sa ebanghelyo ni Juan ay nagpapaliwa-
nag ng mga katotohanan na nasa mga unang
talata.

Ang Salitang Walang Hanggan
Basahin mong muli ang Juan 1: 1-3.,

Sa pamamagitan ng ating mga salita ipina-
alam natin sa tao ang ating iniisip. Ipinaalam
ng Diyos sa atin ang Kanyang iniisip sa dala-
wang 'paraan: sa Kanyang isinulat na Salita, ang
Biblia at sa Kanyang Anak na si Jesus na napa-
rito sa lupa upang sabihin sa atin ang tungkol
sa Diyos. Si Jesus ang-buhay na Salita ng Diyos.
Sa lahat ng mga talatang ito, isinulat ni Juan,
si Jesus na ang buhay na salita. Ang panghalip

. na panaong "kanya" sa ikatlong talata ay nag-
hahayag na ang Salita ay isang tao at di isang
aklat. Sa talatang ika-I 4 ay sinasabing ang Salita
ay nagkatawang-tao. Tinatawag na Salita si Jesus
pagka't ang Diyos ay nangungusap sa atin sa pa-
mamagitan Niya.
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n Hebreo l: 1,2. Ang Diyos ... ngayon ay nag-

L
l salita sa atin sa pamamagitan ng kanyang
l Anak. .

Matututuhan natin sa Juan l: 1-3 na si Jesus
ay kasama ng Diyos mula sa pasimula. Si Jesus
ay Diyos. Hindi ito nangangahulugang may dala-
wang Diyos. May iisang Diyos lamang - ngunit
Siya'y isang Trinidad,~ tatlong persona sa iisang
Diyos. Ang Diyos ay ang Ama, Anak, at Banal
na Espiritu, Ang bawa't isa sa tatlo ay may ta-
nging gawain. Sila'y laging gumagawang magka-
sama.

Sa simula pa, ang Diyos Ama, Diyos Anak
at Banal na Espiritu ay magkakasama. Sila ay
walang hanggan, walang pasimula at walang ka-
tapusan. Si Jesus ay isinilang sa lupa at tinata-
wag na Anak ng Diyos, ngunit sa mula't mula
pa'y nakatira na Siya sa langit.

Sa talatang ikatlo ay sinasaad na sa pamama-
gitan ni Jesus nilikha ang lahat ng bagay. Maba-
basa natin ito sa iba pang bahagi ng Biblia.

O
Colosas l: 16. Sapagka't ang lahat ng nasa
langit at nasa lupa. ~ ay pawang nilikha ng
Diyos sa pamamagitan Niya at para sa kanya.
Binigyang-buhay ni Jesu-Cristo ang lahat ng

bagay na nakikita natin sa sanlibután. Binibigyan
din ng buhay na walang hanggan ni Jesus yaong
nagsisisi sa kanilang kasalanan at sumasampala-
taya sa Kanya bilang kanilang sariling Tagapag-
ligtas.

~

I Juan 5' 12. Ang pinananahanan ng Anak ng
Diyos ay may buhay na walang hanggan,
nguni't wala nito ang hindi pinananahanan
ng Anak ng Diyos.
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7.

8. Kailan nagsimula ang buhay ni Jesus?
4 " .. :.... a) Nang Siya'y, isilang "na isang

. sanggol sa Betlehem.
b) Kailanma'y walang pasimula

ang "Kanyang buhay; Siya'y
walang hanggan. A '''-' •

k) Nilikha Siya ng Diyos nang
hkhaín ng Diyos ang lupa.

Anong uri ng buhay ang kaloob ni
Jesus? "

a) Binibigyan niya ng buhay la-
mang nasa sanlibutan; lahat ng
bagay sa sanlibutan ày nilikha
Niya.

b) Yaon .lamang may tiwaia sa
kanya ang binibigyan Niya ng
buhay. " . " .

k) Nagbibigay Siya ng natural na

I buhay at buhay na walang hang-
- gan: Nilikha Niya ang sanlibû-
~ , o" • tan~ at' mih1igtas yaong suma-

L---,- _~:lataya sa Ka_n_y_a....: ......__ ._J

9.

• j-

., l,-,
l
I

o" l
I
l,j
l

I I
\,
,
l-, 1
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Ilaw at Buhay
Basahin mong muli ang Juan 1:4·13.

Isinasaad ng talatang 4 na ang buhay ni Jesus
ang siyang ilaw ng mga tao. Kung paanong nilili-
wanagan ng ilaw ang dinaraanan natin, gayon din

• naman ipinakikilala ni Jesus kung paano tayo
mamumuhay. Itinuturo Niya sa atin ang daan sa
langit.

Ayaw tanggapin ng maraming tao si Jesus.
Ibig pa nilang lumakad sa karimlan ng sarili ni-
lang daan. Subalit yaong tumanggap kay Jesus
bilang sariling Tagapagligtas ay pinagkalooban
ng karapatang maging mga anak. ng Diyos.

Hindi tayo naging mga anak Niya dahil sa
pagkalikha sa atin ng Diyos. Tayo'y likas na
makasalanan at gumawa ng kasamaan. Dahil
dito'y nahiwalay tayo sa Diyos. Ngunit sa san-
daling tanggapin natin si Jesus bilang Tagapag-.
ligtas, inaalis Niya ang ating mga kasalanan at
binibigyan tayo -ng bagong kalikasan. Binabago
Niya tayo upang huwag na tayong magpatuloy
sa paggawa ng kasamaan. Ang dakilang pagba-

. bagong ito ay tinatawag nating bagong kapanga-
nakan. Sa pamamagitan nito'y nagiging ama
natin ang Diyos at tayo'y nagiging anak Niya.

Tayo'y nagiging mga anak ng Diyos, hindi
sa anupamang ginagawa natin para sa ating sarili
kundi sapagkat tayo'y isinilang ng Diyos. Hindi
tayo nagiging mga anak ng Diyos sa ating likas
na kapanganakan. Sasabihin mo marahil, "Ako'y
ipinanganak na isang Cristiano at ang mga ma-
gulang ko'y mga Cristiano." Hindi ka nagiging
Cristiano dahil Cristiano ang iyong ama at ina.
Ikaw ay Cristiano lamang kapag ikaw ay isini-
lang ng Diyos.
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[ --- --- Ang: Gagawin-Mo - o -- ••

I Lagyan ng X ang tabi ng wastong sagot.

l, 10. Si Jesus ay tinatawag na "Ilaw"
sapagkat

i
ooo... a) Dala niya ang isang ila-

wan upang ipakita sa atin
ang dapat nating lakaran.

b) Tinuturuan Niya tayo ng
pamumuhay at ipinaki-
kita sa atin- ang daan pa-
tungo sa langit.:

II. Sino ang may karapatang tawaging
mga anak ng Diyos? .

a) Yaon lamang tumanggap
kay Jesus bilang kanilang
sariling Tagapagligtas.

b) Lahat ng tao pagka't la-
hat ng tao'y nilikha ng

: Diyos.
12. Paano tayo nagiging mga anak ng

Diyos?
... oo. a) Sa pagiging mga anak ng

. Cristianong mga magu-
lang na naglilingkod sa
Diyos.

...... b) Sa pagkakapanganak sa
isang Cristianong bansa
na maraming mga iglesya.

...... k) Sa pamamagitan ng pag-
kakapanganak ng Diyos
kapag tinanggap natm si
Jesus bilang ating sariling
-Tagapaglígtas,
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Ang Salita ay Naging Tao
Basahin mong muli ang Juan 1:14·18

Ito ang pinakadakilang bagay na nangyari
sa kasaysayan ng sanlibutan: Ang Diyos ay na-
ging tao. Inibig NIya tayong labis kaya't inako
Niya ang ating kaparusahan, upang mamatay
para sa ating mga .kasalanan.

Nguni't bilang Diyos, si Jesus ay hindi maaa-
ring mamatay. Kailangang magkaroon Siya ng
katawang tao upang mamatay para sa atin.
Kaya't Siya'y ipinanganak na isang sanggol sa
Betlehem. Ang Anak ng Diyos ay naging tao
upang magawa Niyang mga anak ng Diyos ang
tao.

Ipinagkaloob ng Diyos ang batas sa pamama-
gitan ni MOIses upang ipaalam sa atin ang ibig
NIyang gawin natin. Hindi natin maiingatan ang
mga batas ng DIYOS. Ipinakikita Niya sa ating
kailangan natin ang Tagapagligtas. Si Jesus ang
Tagapagligtas na ito. Mula sa Kanya'y tuma-
tanggap tayo ng biyaya ng Diyos: ang kapatawa-
ran ng Diyos sa ating mga kasalanan at isang
kahanga-hangang bagong buhay na puno ng
pagpapala bilang Kanyang mga anak.

_ __ --r ~ ...~ --. ....-

. Ang Gagawin Mo

Lagyan ng X ang tabi ng wastong sagot

13 Bakit nag~'g tao si Jesus?
t a) Upang SIya'y mamatay at ihg- i'
t· . .tas tayo sa 'atmg .mga kasala-
I

~

nan.
b) Upang tayo 'y maturuan NIya. I'
k) Upang tayo'y makilala NIya.L ......... J



•
22 Patnubay sa Pag-aaral ng Juan

'\

ANG MENSAHE NI JUAN BAUTISTA
. Basahin mo ang Juan 1 :19-28

Basahing muli ang mga talatang 6 hanggang
10 at 15. Tinutukoy ng mga talatang ito si
Juan Bautista, ang sugo ng Diyos. Hindi ito si
si Juan na alagad ni Jesus. \

Dumalo ang maraming tao upang pakinggan
ang pangangaral ni J uan. Inakala ng ibang tao na
maaaring siya ang Mesiyas o Cristo; ang Taga-
pagligtas na ipinangako ng Diyos na isusugo
Niya. Sinabi ni Juan na siya lamang ang men-
sahero ng Diyos, na isinugo upang ipaalam sa
kanila na humanda sa pagtanggap sa Mesiyas.
Pinagsabihan silang magsisi at talikdan ang kasa-
lanan. Nang ito'y gawin nila, sila'y binautismu-
han. •

Kapag naglalakbay ang isang dakilang hari
nuong kapanahunan ng Biblia, nagsusugo siya
ng isang mensahero sa unahan niya upang ipa-
alam sa lahat na siya ay darating. Ito ang ginawa
ni Juan para kay Jesus.

~r . lr
t

Ang Gagawin Mo

Lagyan ng X'ang tabi ng~~ast~hg sagot.
14. Ano ang ginawa ni Juan Bautista?
t> • a) Sinulat .. niya ~ang Mabu-

ting Balita.
b) Sinabi niya sa mga tao na

s 'ang Mesiyas ay darating.
k) Sinabi niyang siya ang

.Mesiyas,
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ANG CORDERO NG DIYOS
Basahin mo ang Juan 1:29·34

Mula pa sa pagkabata'y kilala na ni Juan
Bautista si Jesus, pagka't magpinsan ang kani-
lang ina. Ngunit hindi nakilala ni Juan kung
sino talaga si Jesus hangga't hindi inihayag ng
Diyos sa kanya.

Ipinalalagay ng maraming tao, tulad ni Juan
na si Jesus ay isang mabuting tao .Iamang. Kaila-
ngang makilala natin Siya nang mabuti at maka-
tagpo siya nang pansarili. Makatutulong ang
mga araling ito sa iyo upang makilala mong ma-
buti si Jesus.

Si Jesus ay tinawag na. Cordero ng Diyos
sapagkat ang mga cordero ay iniaalay para sa
kasalanan. Yaong mga nagkasala at nararapat
mamatay ay makahihiling sa Diyos na tanggapin
ang kamatayan ng isang cordero bilang kapalit
Niya. Si Jesus ang Cordero ng Diyos na isinugo
ng Diyos upang mamatay sa halip natin upang
pawiin ang ating kasalanan.

0O .?<>C '" :::..""

Ang Gagawin Mo
"Lagyan ng X ang tabi ng ~astohg sagot,~ ...".
15. Paano naging Cordero ng Diyos
J"~ -si~Jesus: .~~ ,} '... ,-'"

a) Siya'y kasing-ako ng
, tupa. ;:;

b) Siya'y naging handog
,fr para sa kasalanan. '
't '" .ll:\ ""~ -,

I~ ....... ---1
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ANG UNANG MGA ALAGAD
Basahin ang Juan 1 :35-~2

/

DD

Ang dalawa sa mga alagad ni Juan ay nagsi-
paroon kay Jesus .. Ang isa'y si Andres nguni't
hindi binanggit ang isa kung sino. Maaaring
siya'y si Juan, ang sumulat ng Ebanghelyo na
iyong pinag-aaralan. .

Pagkatapos mto, siya'y naparoon sa kanyang
kapatid na SI Simon, na tinatawag ring Pedro,
at sinabi Niyang nasumpungan niya ang Mesias
na ibIg sabihm "CrIsto" o ang "Isang PmahIran"

.",~ ·~·Ang'Ga9awin"Mo<:'~" '::'.' '".

Lagyan mo ng X sa tabi ang- wastong ,0
~ t. l~ .\ ~saaot -e ....-"'" ~ 1\ ~ ~ V'~ <:<J, "~l ~"""'t 4'''\ •

.... t;::I ; '" ~ .. • .~ "'-'" ~

16. Pilnn mo ang mga unang alagad'
.ni Jesus .... "',,, ,~ -, "';',,.,... 011;;: r"Í ~ '" '" Y"",\ ., " ! "!'" t €~ ~..*..... ~.. a) Mateo, Marcos,' Lucas,

Juan. , ~
~: ..~.~[b) .Maria. Jose, Nâtáilel~ ~~jt

.~ ....."~k) AJ1dres:~Pcélro,~át marahil
si.1uan. ". ' .

"'lJ .0 ,
• o
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TINAWAG NI JESUS SI FELIPE
AT SI NATANAEL

"Basahin Juan 1 :43·51

Magandang halimbawa si Felipe para sa atin.
Binalitaan niya si Natanael tungkol kay Jesus.
Nang una, hindi nanampalataya si Natanael na
si Jesus ang Mesias, nguni't sinabi ni Felipe,
"pumarito ka at tingnan mo." Ganyan din ang
ilang mga tao; hindi agad sumasampalataya sa
ating sinasabi tungkol kay Jesus.

Nang pumaroon si Natanael mismo upang
ito'y alamin, siya'y naniwala na si Jesus nga ang
anak ng Diyos. Sinumang lalapit kay Jesus sa
panalangin, nang buong katapatan ay makaaalam
ng katotohanan tungkol kay Jesus. Ipahahayag
ni Jesus ang Kanyang sarili. ,

Sa talatang 51 tinawag ni Jesus ang kan-
yang sarili na Anak ng Tao. Ang pangalang ito'y
ginamit ng labing-tatlong, ulit sa ebanghelyo ni
Juan. Ito'y nagpapaalaala sa atin na iniwan ng
anak ng Diyos ang kanyang trono sa langit at
nagkatawang-tao. May katawan siyang tulad ng
sa atin. Nauunawaan niya ang ating mga sulira-
nin. Siya'y tinukso rin, nguni't hindi nagkasala.

. Lagi niyang ginagawa ang kalooban ng Diyos.
Bilang anak ng tao, ipinakita sa atin ni Jesus na
maaaring maging sakdal ang tao sa tulong ng
Diyos. Bilang Anak ng Tao. kinatawan niya ang
lahat ng tao' sa harapan ng Diyos. Siya ang
namatay na kapalit ng lahat ng tao.
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Pinasimulan ni Juan ang kanyang mabuting
Balita sa pagsasabi sa atin kung sino si Jesus.
Sa unang kabanatang ito ginamit niya ang mga
pangalang ito ni Jesus: Ang Salita, Jesus, Cor-
dero ng Diyos, Mesias, Cristo, Guro, Anak ng
Diyos, Hari ng Israel, at Anak ng Tao.

F ~~:a~~Mo'!" l-
17. Sa iyong aklat, Ang Mabuting Ba- ,~

. "''' lita 'ni Juan, hanapin' mo sa unang'· I
kabanata ang mga pangalang gina- i
mit para kay Jesus at lagyan mo l
ng guhit sa ilalim ang bawa't isa. '

.: 18. Hanapin mo ang talatang. nagugus- • . l
tuhan mo sa kabanatang ito at sau- I

luhin mo. . .. . " I'
• 19.' Pasalamàian ilio $('.Tesus 'sa kan-

yang pagparito upang :mamatay !
. para sa' iyong mga kasalanan. Hi- !

ngin mo sa Kanya na magsalita
Siya sa .iyo at loobinNiyang lalo, "
mô Siyang makilala:'

20. Idalangin mo ang 'lahat, ng taong~"'. ,~nag-aaral ng kursong "ito na-lalo pa
nilang makilala si Jesus.

,21. t Tingnan' mo 'âií.g iyong' sagot sa
mga wastong sagot sa katapusan

it'"' ng araling ito. ,,~' ~ l '" li'
~ ~r.., .. "'"" '"

22:- Sulatari mo àng iyong tala ng mag-
aaral para sa 'unang .aralin. i .

~.....,,~ ,... • 1 '.
____ J
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._'"'"--~-- ~----1
~ • Mga Sagot, sa Unang Aralin '1
Tingnan mo ang iyong mga sagot sa
mga nasa ibaba at antasan mo ang
iyong ginawa. Kung mula sa 14-16 ang
tamang sagot mo, isulat mo ang salitang
napakahusay; mula sa 11-l3, mahusay;
mula sa 9-10. kainaman. Kung kulang
sa siyam ang iyong tamang sagot, basa-
hin mong múli ang araling ito upang
matiyak mong natutuhan mo itong ma-
buti.
l. b) Isang' mangingisda na naging

matalik na kaibigan ni Jesus.
2. k) Tatlo at kalahating taon.
3. a)' Mabuting Balita.
4. a) Mula kay Jesus.
5. b) Nang siya'y matanda na,

pagkatapos niyang magturo sa
maraming tao, tungkol kay
Jesus.

6. a) Imlagay ng Banal na Espiritu
ng Diyos sa kanyang isipan ang
kanyang isusulat.

7. a) Nagsasalita sa atin ang Diyos
sa pamamagitan Niya.

8. b) Kailanma'y walang pasimula
ang Kanyang buhay; SIya'y
walang hanggan.

9. k) Nagbibigay siya ng natural na
buhay at buhay na walang
hanggan, Nilikha Niya ang san-

t,

l
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, libutan at inililigtas yaong su-
masarnpalataya sa Kanya.

10. b) . Tinuturuan Niya tayo ng pa-
~ mum uhay at ipinakikita sa

atin ang daan patungo sa la-
. .ngit. -

11. a) Yaon lamang tumanggap kay
Jesus bilang kanilang sariling

. tagapagligtas.
12. k) Sa pamamagitan ng pagkapa-

nganak ng Diyos kapag tinang-,
gap natin si Jesus bilang ating
sariling Tagapagligtas.

.13. a) Upang Siya'y mamatay at ilig-
tas tayo sa ating mga kasala-
nan, ~

i , l14. b) Sinabi Niya sa mga tao na ang
Mesias ay darating.

15. b) Siya'y naging handog para sa
kasalanan.

]6. k) Andres, Pedro, at marahil si
Juan.

L
,',Bpang ng W~st0!1g mga Sago t

Antas_-:-- . _
, '
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