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ANG TALINGHAGA NG
KAWAN NG TUPA

Basahin ang Juan 10:1-6

Ang talinghaga ay isang maikling kuwento
na ginagamit ang mga likas na bagay upang ipa-
liwanag ang isang espirituwal na katotohanan.
Si Jesus ang Mabuting Pastor, na nagbabantay
sa kanyang mga tupa at sila'y pinakakain. Ang
kanyang mga tupa ay ang lahat na mga suma-
sampalataya at sumusunod.sa kanya. Kung du-
marating ang ibang pastor sa tabi ng Kanyang
m&a tupa, ang mga ito'y hindi sumusunod, sa-
pagka't nakikilala nila ang tinig ng kanilang sari-
ling pastor.
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Ang Gagawin Mo

Bakit Mabuting Pastor ang tawag
'ni Jesus sa kanyang sarili?

a) Marami siyang tupa
... ,.. b) Siya'y mabuting mag-ala- .

ga ng mga tupa at kam-
bing.

...... k) Inaalagaan Niya ang mga
Kanya tulad ng pag-aala-
ga ng pastor sa Kanyang
mga tupa.
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SI JESUS ANG MABUTING PASTOR
Basahin ang Juan 10:7-21 '

.v Tinatawag ni Jesus ang kanyang sarili na
tulad sa isang pintuan. Sa mga lupang nabanggit
sa Biblia, binabantayan ng pastor ang kanyang
mga tupa kung gabi, sa isang kural upang ma-

, ingatan ang mga ito mula sa mga mababangis
'na hayop. Ito ang kanlungan ng mga tupa. Baga-
man ang mga tupa ay ligtas na sa loob, ang
pastor ay nauupo pa rin sa may pasukan nito.
Iniingatan niya ang mga tupa upang walang mga

• 1mabangis na hayop na makapasok doon habang
siya'y naroon. .

Ang magnanakaw ay hindi dadaan sa pin-
tuan, kundi siya'y aakyat sa bakod úpang mag-
nakaw. Ganyan ang ilang mga lider ng relihiyon,
ang wika ni Jesus. Hindi nila talagang iniibig
ang mga tao, kundi ibig lamang nilang makina-
bang sa kanila.

Ang wika ni Jesus Siya'y hindi naparito
upang pumuksa, kundi upang magbigay ng bu-
hay, at ng kasaganaan nito. Isang buhay na ma-
sagana at buhay na walang katapusan sa langit.

Sinabi ni Jesus, "Ako ang Pintuan," ang
sinumang taong papasok sa akin, ay maliligtas."
Hindi Niya sinabi na Siya'y isa sa maraming pin-
tuan, kundi Siya'y .ang pinto ang tanging pinto.
Ang mga tao ay nagsisikap nà makarating sa Di-
yos sa pamamagitan ng mga santo, ni Maria, ng
mga propeta, -ng isang Iglesya, o sa paggawa ng
mabubuting bagay para sa ibang tao. Subali't si
Jesus lamang ang tanging daan: .

Sinabi rin ni Jesus na dapat pumasok ang
tao dito. Tulad sa isang pintong bukas para sa
mga tupa, inaanyayahan ni Jesus ang bawa't
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isang lumapit sa Kanya upang magkaroon ng
buhay na walang hanggan. Subali't hindi pipili-
tin ng Diyos ang sinumang lumapit kay Jesus at
maging isa sa kanyang tupa. Ang bawa't isa ang
pipili nito para sa kanyang sarili. Kung ang isang
tao ay papasok sa kulungan ni J esus, siya'y
maliligtas. Kung hindi siya papasok, hindi siya
maliligtas.

Ibibigay ni Jesus ang kanyang buhay par~
sa Kanyang tupa, ang wika ni Jesus. Kusang-loob
niya itong ginawa, sapagka't. walang sinomang
makakukuha ng kanyang buhay. Pinagsisikapang

- siya'y patayin ng ilang mga tao nang panahon
yaon, subali't hindi nila magawa. Sapagka't da-
rating ang araw na Siya'y ipapako sa krus at
pababayaang mamatay.

Kung dumating na ang oras ng kanyang ka-
matayan, pahihintulutan na Niya ang Kanyang
mga kaaway na Siya'y patayin. Sapagka't nalala-
man niya na ang kamatayan ay hindi katapusan
para sa Kanya. Sinabi Niya, "Ibinibigay ko ang
aking buhay upang kunin kong muli." Si Jesus
ay muling mabubuhay upang patunayan ang
kanyang kapangyarihan sa kamatayan. Ang Kan-
yang pagkabuhay na mag-uli ay nagpapatunay
na Siya nga ang Anak ng Diyos.

~~YA~. .. . 'df~
Muli na namang nagalit ang ilang tao sa Kan-

yang mga salita; subali't ang ilan ay sumampala-
taya. Silang hindi sumampalataya ay hindi mga
tupa, .sapagka't pinakikinggan ng Kanyang mga
tupa, ang kanyang tinig.
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!Ang Gagawin Mo

Ilan ang pinto sa kaligtasan
a) Marami, sapagka't mara-

ming mga relihiyon na
makapagliligtas sa atin.

b) Mga apat: si Maria, ang
mga Santo, Ang mga pro-
peta, ang Iglesya.

...... k) Iisa lamang ang pinto at
ang pintong ito'y si Jesus.

Ano ang kailangan mong gawin?
a) Kailangan mong pumasok

upang maligtas.
b) Kailangan mong maghin-

tay hanggang di buksan ~
ng ibang tao ang pinto.

k) Wala kang anumang gaga-
win.

Ayon kay Jesus, paano Niya ipa-
kikita ang Kanyang pag-ibig para
sa Kanyang mga tupa?

a) Sila'y Kanyâng papatnu-
. bayan Sl1 sariwang pastu-

lan.
b) Ibibigay Niya âng Kan-

yang buhay para sa Kan-
yang mga tupa.

k) Sila'y Kanyang papatnu-
bayan sa tubig na pahi·
ngahan.
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TINANGGIHAN SI JESUS NG MGA
. JUÒIO
Basahin ang Juan 10:22-42

Pinagsisikapang patayin si Jesus ng ilang mga
tao, sapagka't sinabi Niyang Siya'y Anak ng Di-
yos (talatang 36), at nagbibigay ng buhay na
walang hanggan sa Kanyang mga tagasunod (ta-
latang 28). Ang iba naman ay tinanggap Siya
na Mabuting Pastor at sumunod sa Kanya. Ikaw
rin, kinakailangan mong piliin kung susunod ka
kay Jesus ó lalakad ka sa iyong sariling daan.

--- --- -... --".,

5.
Ang Gagawin Mo

Nang ipakilala ni Jesus ang Kan-
yang sarili bilang Mabuting Pastor,
paano Siya tinanggap ng mga tao?
.. .... a) Ibig siyang patayin ng

ilan: ang ilan naman ay
sumunod sa Kanya.'

b) Tinanggihan Siya ng lahat
k) Silang lahat ay sumampa-

lataya.
Iwasto mo ang iyong sagot sa mga
wastong sagot sa katapusan ng ara-
ling ito.
Sulatan mo ang iyong talaan ng
mag-aral. para sa ika-l O aralin.
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Mga Sagot sa Ika)O Aralin
Kung 5 ang wastong sagot- mo, anta-
san mo ang iyong sarili ng napakahusay;
mahusay 4; at 3 kainaman. Kung kulang
sa 3 - basahin mong muli ang aralin.
l. k) Inaalagaan Niya ang mga Kan-

ya tulad ng pag-aalaga ng pas-
tor sa kanyang mga tupa.,

2. k) Iisa lamang ang pinto o daan,
at ito'y si Jesus.

3. a) Kailangan mong. pumasok
upang maligtas

4. b) Ibibigay Niya ang Kanyang bu-
hay para sa kanyang mga tupa.

5. k) Silang lahat ay sumampalataya.

Bilang ng Wastong Mga Sagot _
Antas ~ . _


