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ANG KASALAN SA CANA
Basahin ang Juan 2:1-12

Si Jesus, ang Kanyang ina, at ang Kanyang
mga alagad ay naparoon sa isang kasalan. Kina-
ugalian na noon na magpainorn ng alak sa isang
handaan. Kaya't may alak sa handaang yaon na
kanilang dinaluhan at nagkataong .naubusan ng
alak bago matapos ang handaan.

Laging nakalaan si Jesus upang tulungan ang
mga tao. Hiniling ni Maria, ang kanyang ina, na
tulungan Niya ang mag-asawang ikinasal upang
sila'y hindi mapahiya sa kanilang handa. Kina-
kailangan ang kapangyarihan ng Diyos, ang isang
himala, upang matugunan ang pangangailangan.
Walang karapatan si. Maria na paghimalain si
Jesus. Ang Diyos lamang, ang Kanyang Ama,
ang tanging may karapatan.

Hindi natitiyak ni Jesus kung panahon na
upang siya'y magsimulang gumawa ng himala,
kaya't kinakailangang ipaalam sa kanya ito ng
Diyos. Ginawa Niyang alak ang tubig at natugu-
nan ang pangangailangan. Magagawa ng Anak
ng Diyos ang anoman .

.
J • Ang ~agawin Mó, . _

y \';;.t." ; ~ r~ ... "" "'{...... j T 6. A' ",-':!: ~ -t1 ~ r ...~~,,-'" l: 'Ano ani unang" himala ni Jesus?
, a) Pinadilat .Niya ang isang.

?' ':bulag na tao.'; "f tt" 'li-. ' :;

b) Ginawa niyang alak ang
.; ,;tubig~.. _, .L ~. 'l•• t,

k) ',Pinagaling Niya ang-isang

'-- __ -...,.--_~ ~,.,~~t?~§in. , " ,1} . '," :1,
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SI JESUS SA TEMPLO
Basahin ang Juan 2:13-22

Taon-tàon nagpupunta ang bayan ng Diyos
sa kanyang Templo 'sa Jerusalem upang ipagdi-
wang ang pista ng Paskua. SIla'y naghahandog
ng mga kordero bilang pag-alala sa kordero ng
Paskua na nagligtas sa mga tao mula sa kama-
tayan nuong unang panahon. Ipinaalam ng Di-
yos sa Kanyang bayan kung ano ang kanilang
gagawin. Kapag dumaan ang isang anghel ng
kamatayan sa buong lupain. Nagpatay ng isang
kordero ang bawa't bahay' at pinahiran ng
dugo ng kordero ang pintuan. NIlalampasan
ng anghel ng Kamatayan ang bawa't bahay na
may dugo sa pintuan. Pinapatay ang panganay
na anak na lalaki kapag walang dugo sa pintuan.

t
Ito'y larawan ng Kor-
dero ng Diyos, SI Jesus
na nagliligtas sa mga tao
mula sa walang hanggang
kamatayan. Kaya't ang

~ pagdiriwang ng Pista, ng
=~ Paskua ay Isang mahala-

t:>tl:~~OO- gang uri ng pagsamba sa
,,~~/l\ Diyos. '

Bawa't isa ay kinakailangang maging maga-
lang at mapuno ng pagsamba sa bahay ng Diyos.
Datapwa't sa halip nito ang ilang mangangalakal
ay pinagtindahan ang bahay ng Diyos. Kaya't
tinaboy silang lahat ni Jesus sa labas sapagka't
kinakalakal lamang rula ang relihiyon.

Tumangging gumawa ng himala si Jesus
upang ipakilala lamang sa mga tao kung smo
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Siya. Gumagawa siya ng himala upang tulungan
ang mga tao. Datapwa't binanggit Niya ang pi-
nakadakilang himala sa lahat na nagpapatunay
na Siya ang Anak ng Diyos. Sinasabi Niyang ang
kanyang katawan ang templo ng Diyos sapagka't
tumatahan ang Diyos sa Kanya. Bubugbugin at
papatayin ng mga tao ang Kanyang katawan
doon sa Jerusalem, subali't pagkatapos ng tat-
long araw Siya'y muling babangon mula sa libi-
ngan. Gayunma'y hindi naunawaan ng mga tao
ang ibig Niyang sabihin.

2.

",
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I

I
I

l.' .~

3. Anong aralin ang itinuturo ni Jesus •
. samantalang Siya'y' nasa templo? .

a) Na ang templo ang isang dako
ng pangangalakal,' .

....... b) Na Kanyang igígíba ang tem-
plo sa .Jerusalern at muling
itatayo sa tatlong araw.

k) Na ang Kanyang katawan ay
isang templo. Siya'y máma-'
matay at muling babangon sa
libingan.' pàgkàtapos':i ng "tat-
long araw. /
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KILALA NI JESUS ANG LAHAT NG TAO
Basahin ang Juan 2:23·25

Ang isang dahilan na pinag-aaralan natin ang
kursong ito ay upang maunawaan kung sino
talaga si Jesus at kung ano ang magagawa Niya
para sa atin. Maraming tao ang nanampalataya
kay Jesus sa Jerusalem nang makita nila ang
mga himalang Kanyang ginawa. Paniwalaan na-
tin ang itinuturo ng BibIía tungkol kay Jesus.

Maraming tao ang nagsasabi na sila'y nana-
nampalataya kay Jesus nguni't ang kanilang mga
gawa ay di nagpapahayag. Kung tayo'y nananam-
palataya na si Jesus ang Salita, pinaniwalaan na-
tin ang Kanyang itinuturo. Kung naniniwala
tayong ang Kanyang buhay ay ating Ilaw, susu-
nod tayo sa Kanyang pangunguna. Kung nanini-
wala tayo na Siya ang Kordero ng Diyos, tatang-
gapin natin na Siya ang handog para sa ating
mga kasalanan.

r .. - - _.....-~........"-
I

-------.-- l"
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Ang Gagawin Mo .

4. Saulûhin mo ang Juan'·2.2S'
, S: Tingnan mo ang iyong mga sagot

J
doon sa mga sagot n~ nasa kata-
-pusan ng araling ito. .

II

I ' 6. Sulatan mo ang lyong tala ng mag-
.aaral 'para sa ika- 2 aralin

jl " . .... w " . .
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l'
Mga Sagot sa Ika-2 Aralin

Kun 3 ang wasto mong sagot isulat
mo ang salitang napakahusay, kung 2,
mahusay; kung kulang sa 2 ang wastong
sagot mo, basahin mong muli ang aralin.
1. a) Ginawa Niyang alak ang tubig.
2. b) Itinaboy Niya ang mga manga-

ngalakal at mga mamamalit ng
salapi.

3. k) Na ang Kanyang katawan ay
isang templo. Siya'y mamama-
tay at muling babangon sa libi-
ngan pagkatapos ng tatlong
araw.

Bilang ng Wastong Mga Sagot _

Antas _


