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SI' JESUS ANG DAAN SA AMA
Basahin ang Juan 14:1-14

Nang sabilun ni Jesus sa Kanyang mga alagad
na sila'y uwan Niya, sapagka 't SIya'y marnama- '
tay, Sila'y nalungkot ng gayon na lamang, Kaya't
pinalakas l1l J esus ang kanilang loob sa pagsasa-
bmg !'>IYJ'ymaghahanda ng dako para sa karula
At SIYJ'y muling babalik upang sila'y kunin,
upang kung saan Siya naroroon, sila naman ay
dumuon.

Mahalagang alalahanin natin na SI Jesus ay
muhng babalik para sa Kanyang bayan. Sila'y
Kanyang kukuning lahat upang sumakanya mag-
pakailanman, Ito'y isang kahanga-hangang araw,
kaya't tayong lahat ay dapat maghanda. Kung
tayo'y may pagkakasala sa atmg buhay, tayo'y
hindi makakasama sa pagdating ni Jesus. Nguni't
kung tayo'y napatawad na sa ating mga kasala-
nan iniligtas ni Jesus at nabubuhay para sa
Diyos, tayo'y makakasama ni Jesus sa kanyang
pagbabalik. .

n Juan 14:3. At kung ako'y makaparoon at
kayo'y maipaghanda ng dakong kalalagyan

~

J ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin
ko sa aking sarili upang kung saan ako naro-
roon, kayo naman ay dumuon.
Inulit ni Jesus na Siya ang tanging daan sa

Ama Walang ibang daang patungo sa kalangitan.
Kailangang sumampalataya' ka sa Panginoong
Jesu-Cristo upang maligtas sa Kanya lamang at
wala ng iba.

B
Juan 14:6. Ako ang daan at ang katotoha-

. nan at.ang buhay: Sinuman ay di makaparo-
roon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko.
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Ipinangako ni Jesus na silang sumasampala-
taya sa Kanya, ay gagawa ng lalong mga dakilang
gawa kaysa sa kanyang ginawa. Siya'y makapa-
roroon lamang sa isang dako sa isang panahon,
nguni't nang dumaan ang Kanyang mga taga-su-
nod, silang lahat, sa tulong ng Diyos ay makaga-
gawa ng higit kaysa ginawa ni Jesus.

Sa (talatang 13, 1,4) sinabi ni Jesus na tayo'y
nakapananalangin sa' Kanyang pangalan. Kung
tayo'y humihingi sa pangalan ni Jesus nanganga-
hulugan na inuunawa .natin ang kalooban ng
Diyos at idinadalangin ang mga bagay ayon sa
Kanyang kalooban. Ito rin ay nangangahulugang
tayo'y nananalangin na may kapangyarihan tu-
lad ng kay Jesus sapagka't ito rin ang uri ng
idinadalangin.

Ang mga karamdaman at masasamang espi-
ritu ay napaaalis kung nagsasalita si Jesus na may
kapangyarihan. Maaasahan lamang natin ang mga
dakilang gawang binabanggit sa talatang 12, kung
tayo'y-mananalangin sa kapangyarihan ng panga-
lan ni Jesus; sapagka't tayo'y walang anumang
kapangyariahan sa ating sarili.
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\.

Ang Gagawin Mo

1. Sauluhin mo ang Juan 14:3 at 14:6.

2. Paano pinalakas ni Jesus ang loob ng Kan-
yang mga alagad, pagkatapos Niyang sabi-
hm na sila'y Kanyang iiwan .
....... a) SInabi NIya na Siya'y muling ba-

balik at sila'y kukunin upang
sumakanya magpakailanman.

b) Sinabi Niya na sila rin ay ma-
mamatay. at paroroon sa Diyos .

k) Sínabi NIya na hindi na nila
SIya kailangan.

3. Ilan ang daan patungo sa DIYos?
a) Marami, ang alinmang relihiyon

ay maghahatid sa 'IYO sa Diyos.
b) Ang alinmang daan I na iyong

sundin at tama, kung ikaw ay
tapat .

........ k) Iisa lamang ang daan-si Jesu-
Cnsto.

4. Ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa pana-
langin? .

a) Dapat manalangin ang Kanyang
. mga tagasunod sa Kanyang 'pa-
ngalan at Kanyang gagawin ang
anumang ibigin nila.

....... b) Dapat manalangin ang kanyang
mga alagad sa pangalan m Maria,
sapagka't SIya'y ina I ni Jesus.

....... k) Dapat manalangin ang Kanyang
mga alagad sa mga inahen o
larawan.
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ANG PANGAKO NG ESPI RITU SANTO
Basahin ang Juan 14:15-31

Mababasa natin sa kapitulo 14, 15, at 16 ang
mga bagay na ginagawa ng Espmtu Santo bilang
atmg katulong. Hindi matatanggap ng mga taga
sanlibutan ang Espiritu Santo, nguni't siya'y ma-
tatanggap ng mga mananampalataya. Siya ang
Espiritu ng katotohanan na tumutulong sa atmg
ikaalam ng katotohanan. Tinuturuan at tinutu-
lungan NIya tayo na makaala-ala at makaunawa
ng mga bagay na itmuro m Jesus

IJuan 14.16. At ako'y dadalangin sa Ama, at
kayo'y bibigyan NIya ng Ibang Mang-aaliw,
upang sumainyo magpakailanman.
Sinabi ni Jesus na ang ating ginagawa ang

nagpapatunay kung iniibig natin Siya o hindi.
§! Juan 14 23. Kung ang smuman ay umubrg
~ sa akin ay Kanyang tutuparm ang aking mga
f I salita, at 'IIY<l'y nbigm ng akrng Ama, atr 11 kami'y pasasakanya, at siya'y gagawin na-
l ..,mll1g <Imll1g tahanan.

Ipmalalagay ng mararrung tao na ang utos
TlI Jesu" ay napakalurap Subali't kung ang DIYo'l
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at si Jesus ay manahan sa atin. magagawa natin
ang lahat ng nais nilang ipagawa sa atin sapagka't
sila'y tutulong 'la atin

r, --~~-AI11l GagawinMo--- ---~

l ' 5. ~ Sauluhin mo ang Juan 14: 16, 23
6 Anong katulong ang ipinangako

ni Jesus sa mga alagad nang SIya'y
um~~? .

~ ... ..... ' a) Isusugo Niya ang Espintu

I,'- »Òs; Santo upang sumakarula.
~ ~ b) Sila'y idadalangin Niya

I'" k) Siya'y makikipag-usap sa
kanila.

7. Ano ang katunayan ng mga taong
nagsasabing" iniibig nila si Jesus .

.. ; a) Sila'y naparoroon sa Ig-
lesya 'at < nabautismuhan
sa tubig ,~

b) Kanilang. sinusunod ang
Kanyang mga Salita.

k) Sila'y gumagawa ng ma-
buti sa lahat ng tao.

l· . ., . ,",.'
8. Iwasto mo ang lyong sagot sa mga I

1 tamang sagot sá katapusan ng ara- ~
1'(: • hngIto " I

C"tt· . Sulatan I~O 'ang iyong tala ng mag-
~.'''l' aaral para sa' ika- 14' na aralin.' . . 1
~ "\. " t.- -i: ~ 1"" ~... .... .. l

.t!<. ~ __ ...- ........... ...... _ ... ..-- "'"""""'" -..:_ "'-----i. ~..._,
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Mga Sagot sa Ika-14 na Aralin

Tingnan mo ang iyong sagot sa mga
nasa ibaba at antasan mo ang iyong
ginawa. Kung mula sa 5, napakahusay;
4-mahusay; 3-kainaman; Kung kulang
sa 3, basahin mong muli ang aralin.'
2. a) Sinabi Niya na Siya'y muling

babalik at sila'y kukunin upang'
suma Kanya magpakailanman.

3. k) Iisa lamang ang daan si Jesu-
Cristo .

. 4. a) Dapat manalangin ang kan-
yang mga taga-sunod sa Kan-
yang pangalan, at Kanyang
gagawin ang anumang hingin
nila.

6. a) Isusugo Niya ang Espiritu San-
to upang sumakanila.

7. Kanilang sinusunod ang kan-
yang mga Salita.

Bilang ng Wastong Mga Sagot _
Antas _


