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PINAKAIN NI
JESUS ANG LI MANG LI BONG TAO

Basahin Juan 6:1-15
May iba pang ulat si Mateo, isa pang alagad

ni Jesus, tungkol sa himalang ItO. Pumaroon si
Jesus at ang Kanyang mga alagad sa isang tahi-
mik na dako upang lumayo sa karamihang nag-
sisisunod sa kanila. Datapwa't ang mga tao'y
nagsisunod pa rin sa Kanya, na dala-dala ang.
kanilang mga may-sakit upang sila'y Kanyang
pagalingin. At sila'y pinagaling ni Jesus. Nang
gumabi na si Jesus ay nahabag sa mga tao sapag-
ka't sila'y nangagugutom na at wala silang ma-
pagkunan ng anumang makakain.

Tinuruan tayo ni Jesus ng maraming aralin
sa Kanyang mga ginawang ito. Ipinakikita Niya
sa atin na ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin
at sa ating mga pangangailangan. Ipinakikita nn
Niyang maaari Niyang tugunin ang atmg mga
kailangan.

Ang mga tinapay na binabanggit dito ay
hindi malaking piraso ng tinapay, kundi maliliit
lamang. Ang limang tinapay at 2 maliliit na Isda
ay sapat lamang sa isang batang nagugutom. Da-
tapwa't nang hingin ng Panginoon ang tinapay at
isda, na ipinagkaloob naman ng batang lalaki;
ang kanyang baon ay sumapat sa 5,000 mga lala-
ki pagkatapos pagpalain ni Jesus.' Ang mga tao'y
nagsikain hanggang sila'y mabusog. At ang bata
ay hindi rin nagutom. Nakakain siya hanggang
ibig niya. Hindi tayo kailanman mawawalan kung
ibinibigay natin sa Diyos ang nasa atin. Ibinaba-
lik Niyang lagi nang higit sa atin ang ating ibini-
bigay.
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Nang magpasalamat si Jesus sa Diyos sa mga
tinapay at isda saka pa lamang pinarami ang
mga yaon. Habang pinasasalamatan natin ang
Diyos sa mga bagay na ginawa o ibinigay NIya
sa atin, ginagawa Niyang sapat ang mga yaon
upang tugunin ang ating mga kailangan.

Nakatulong rin sa himala ang mga alagad. Ha-
bang tinatanggap nila ang pinagputol-putol na
tinapay mula sa kamay ni Jesus ito'y lumalaki
at dumarami upang matugunan ang pangangaila-
ngan. Kung minsan, ang Salita ng Diyos sy tina-
tawag na Tinapay at karne. Kung ibinabahagi
natin sa iba, ang Kanyang Salita, pinagpapala ito
ng Diyos at ginagawang masiyahan ang mga gu-
tom na kaluluwa.

Ang pamamaraan sa paggawa ni Jesus ay la-
ging maayos. Inayos Niya ang lahat ng bagay
upang mapakain nang walang kaguluhan ang
karamihang yaon. Pagkatapos pinapulot Niya sa
Kanyang mga alagad ang mga natirang tinapay
at isda, upang tayo'y turuang huwag mag-aaksa-
yao

Nangamangha ang mga tao sa himalang ito.
Ang Mesias na ipinangako ng Diyos na Kanyang
susuguin ay magiging isang propeta tulad -ni
Moises. Si Moises ay nananalangin at bimgyan
ng Diyos ang mga tao ng pagkain, ang tinatawag,
na mana. Gayon din naman si Jesus, mahimala
Niyang pinakam ang makapal na tao sa Ilang,
marahil nga Siya'y isang propeta, ang Mesias;
kaya't ibig nilang gawin Siyang hari.
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Subali't hindi naparito si Jesus upang ibag-
sak ang pamahalaang Roma at maging tagapa-
nguna ng Kanyang bansa. Siya'y naparito upang
wasakin ang kapangyarihan ng kasalanan ng mga
nagnanais na mabuhay ng matuwid. Siya'y magi-
ging Panginoon at Hari ng maraming buhay, at
ang Kanyang Kaharian ay espirituwal at hindi
politikal. Hindi ito nauunawaan ng mga tao
kaya't sila'y nilisan Niya.
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LUMAKAD SI JESUS SA TUBIG
Basahin ang Juan 6: 16-21

~ Sa kanilang pagbalik sa dagat ng Galilea,
nahintakutan ang mga alagad, sapagka't ang ka-
nilang bangka ay hinahampas ng malakas na ha-
ngin dahil sa bagyo. Walang anu-ano'y nakita
nila si Jesus na 'lumalakad sa ibabaw ng tubig
patungo sa kanila upang sila'y tulungan. Sino
ang makalalakad sa tubig o makapagpapahinto
ng bagyo? Magagawa kaya ito ng pangkarani- I

wang tao? Magagawa ni Jesus ang anumang
bagay sapagka't Siya'y Anak ng Diyos.

Katulad ng pagdating ni Jesus sa bangka, ang
pagpasok Niya sa ating buhay. Tayo'y ligtas sa
mga bagyo ng buhay kung Siya'y kasama natin.
Inaalis Niya ang takot at binibigyan Niya tayo
ng kapayapaan. Isinulat ni David isang manunu-
lat ng awit sa panahon ng Biblia, ang ganito;

O
Awit 34:6 "Itong abang tao'y dumaing, at
dininig siya ng Panginoon. At iniligtas siya
sa lahat niyang mga kabagabagan."

,

..
Ang Gagawin Mò ". "

4. Inalis na ba ng Panginoon ang
iyong takot, binigyan ka na ba ng ""'
kapayapaan at iniligtas ka sa iyong
mga kaguluhan? Pasalamatan mo
Siya dahil dito.
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HINAHANAP NG MGA TAO SI JESUS
Basahin ang Juan 6:22·24

Si Jesus ay napatanyag sa mga tao, kaya't
Siya'y sinusundan ng mga tao saan man Siya
pumaroon. Inaakala nilang Siya nga ang un ng
taong kailangan nila upang maging hari. Maaari
Niyang pagalingin ang lahat ng"mga maysakit sa
pamamagitan ng Kanyang mahimalang kapang-
yarihan, at maaari rin naman Niya silang pakai-
nin at hindi nila kailangang gumawa. ,

Noong mga panahong yaon, ang tahanan 111

J esus ay nasa Capernaum sa kanluran g dako ng
dagat Galilea. Hanggang doo'y sinusundan siya
ng karamihan sapagka't ibig nilang gawin Siyang
lider ng isang kilusan ng himagsikan doon.
Datapwa't tinanggihan ni Jesus ang alok nila.
Hindi nagtagal Siya'y pinaratangan ng kanyang
mga kaaway ng pagsulsul sa mga tao u pang mag-
karoon ng himagsikan, datapwa't nalalaman ng'
lahat ng tao na ang paratang na yaon ay walang
katotohanan.

r' '~,,·~~-::~~=~:~:~~~L;es~l
t . noon? .. '. '\ .

l'a), Sa Capernaum sa 'may da-:
gat ng Mediteranean.

b) sà Capernaum 'sa may da- "
gat ng Galilea. :' I

k) Sa Nazareth. '

. . l~..-,...---- -_ .... -_ ...._~---
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SI JESUS ANG T1NAPÀY NG BUHAY
Basahin ang-Juan 6:25-59

Itinuro ni Jesus na nais ng Diyos na ang mga
tao'y sumampalataya sa Kanya .

. Juan 6:29. Ito ang gawa ng Diyos, na iyong
• -l sampalatayanan yaong Kanyang sinugo.

Nais nilang pakanin sila ni Jesus ng mana.
Ipinaalam sa kanila ni Jesus na Siya'y higit
pa sa mana para sa kanila. Siya ang Tinapay ng
Buhay na isinugo ng Diyos mula sa langit.

Nagalit ang ilang mga tao nang sabihin ni
Jesus na kinakailangan nilang kanin ang Kanyang
dugo. Ito'y isang halimbawa lamang ng salitang
naglalarawan. Ang ibig sabihin ni Jesus, kinaka-
ilangang tanggapin Siya ng mga tao sa kanilang
pagtanggap sa pagkain sa loob ng kanilang kata-
wan. Ang pagkain ay nagbibigay sa kanila ng
pisikal na buhay. Bibigyan Niya sila ng buhay
na walang hanggan. .

Sa mga huling panahon bago Siya ipako sa
krus binigyan ni Jesus ang Kanyang mga alagad
ng tinapay at alak, at Kanyang sinabi sa kanila
na ito'y kumakatawan sa Kanyang katawan at
dugo: Sinabi rin Niya na aalalahanin ang Kan-
yang kamatayan sa tuwing sila'y magsasalu-salo
sa ganitong paraan. Kaya't tayo'y may tinata-
wag na Banal na hapunan o Banal na Komunyon.
Sa katunayan, nagbababala ang Biblia na hin-
di dapat tumanggap ng Banal na Komunyon ma-
libang ikaw ay naligtas o nagsisi muna sa kasala-
nan.
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ANG SALITA NG BUHAY NA WALANG
HANGGAN

Basahin ang Juan 6:60-71

Ang mga nagpasimulang sumunod kay Jesus noon,
ngayo'y nangatitisod at tumatalikod na sa Kanya. Tina-
nong ni Jesus ang Kanyang mga alagad, kung sila'y mag-
sisiahs din naman sa Kanya. Sumagot si Pedro at sinabi,
"Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may
salita ng buhay na walang hanggan." Mahalagang main-
tindihan natin ang katotohanan ng salitang sinabi ni
Pedro.

Kinakailangang makilala natin si Jesus hindi lamang
maalaman ang tungkol sa kanya upang magkaroon tayo
ng buhay na walang hanggan. Mahalagang maintindihan
natin ang katotohanan ng salitang sinabi DI Pedro.

Kinakailangang makilala natin SI Jesus hindi lamang
maalaman ang tungkol sa Kanya upang magkaroon tayo
ng buhay na walang hanggan. Kinakailangang malaman
mo ang tungk-ol sa pangulo ng iyong bansa, nguni't hindi
na kailangang makilala mo siya ng personal. Nalalaman
ng maraming mga tao ang tungkol kay Jesus nguni't hindi
nila Siya nakikilala bilang kanilang sariling Tagapagligtas.

\n Juan 17:3. Ito ang buhay na walang hanggan na
1'1 ikaw ay makilala ng mga tao, na usang Diyos na
L.J tunay at makilala si Cristo na Siyang iyong sinugo.

Nakikilala mo ba si Jesus bilang iyong sariling Taga-
paghgtas? Kung hindi kailangang manalangin ka nga-
yon, ipahayag mo ang iyong mga kasalanan at hingin
mo sa Diyos na ihgtas ka. Ang pagasa ng iyong kaligta-
san ay kinakailangan, hindi sa kung ano ang lyong naga-
wa, kundi sa kung ano ang ginawa ni Jesus para sa IYO:
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- - -- -""':............ - - -- "'~l"'P >i" ... ..,.,.., -.or

Ang Gagawin Mo'
10. Sauluhin mo ang Jua~ l 7: 9
II. Ano ang sinabi ni Pedro

- ...... a) "Panginoon kanino kami
magsisiparoon? Ikaw ang
may salita ng buhay na

. walang hanggan:"
b) "Panginoon, napakahirap

ng turong ito"
k) Panginoon, paano mo ma-

ibibigay sa amin ang iyong
laman upang kainin.

! .12. Ano ang kailangan mong gawin, " ,
ng iyong sarili, upang maligtas?
.... :. a) Kinakailangan sumampa- ~'

lataya ka na si Jesus ay
namatay para sa iyo at
tanggapin Siya bilang
iyong. sariling Tagapaglig-

"tas .
...... \ b) Kinakailangang malaman

mo ang tungkol kay Jesus
sa pakikinig ng tungkol sa
Kanya.

...... k) Kinakailangang makakuha
ka ng mabuting grado sa
iyong pag-aaral.
, "

13. Iwasto mo ang lyong sagot sa mga
,sagot sa' Katapusan ng 'aralíng ito. •

14. Sulatan mo' ang iyong tala ng mag- .'
aaral para sa ika-6 na aralin.

• ...... "lo
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, . Mga Sagot sa Ika-B na Aralin

Tingnan mo ang lyong sagot sa mga nasa
Ibaba át antasan mo ang lyong ginawa Kung
mula sa 6-7 ang tamang sagot mo, Isulat mo
ang salitang napakahusay, mula sa 5, mahusay,
mula sa 4, kainaman Kung kulang sa apat ang
tamang sagot, basahin mong mult ang araling
Ito updng matiyak mong natutuhan mo Itong
mabuti

5. k) Gumawa SIYJ ng sapat na' pagkain
upang mapakain ang 1,500 lalaki.

3. b) Putungan SI Jesus na han ng kanilang
bJyan

5. b) SJ Capernaum sa may Dagat ng Ga-
lilea.

8 k) Kmakailangang tanggapm SIya ng
mga tao sa kanilang buhay, tulad ng
kanilang pagtanggap ng pagkain kung
sila'y kumakain

9 'k) Ito'y sumasagisag sa katawan at sa
dugo ni Jesus, at Ito'y nagpapaalaala
ng kanyang kamatayan kung tma-
tanggap ng mga mananampalataya.

11. J) "Panginoon karuno karru magsisi pa-
roon) lkaw ang mJY sahta ng buhay
na walang hanggan"

,1.:2 a) Kinakailangang sumampalataya ka na
SI Jesus ay namatay para sa IYO at
tanggapin Siya bilang lyong sanlmg
Tagapagligtas.

Bilang ng Wastong Mga ~got _
Antas _

L_._._

65


