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NAGPAKITA SI JESUS SA ALAGAD
Basahin ang Juan 21:1-14

Muling bumalik ang mga alagad sa Galilea,
ang bayang kanilang pinagmulan bago sila mag-
sisunod kay Jesus. Para bagang hindi nila nala-
laman ang nais ni Jesus sa kanila. Ang ilan sa
kanila ay nagbalik sa dating gawaing pangingisda.

Sa unang pagkakataon ng kanilang pangi-
ngisda, sila'y walang nahuling anuman sa buong
magdamag. Nguni't nang magbubukang-liway-
way na, si Jesus ay tumayo sabaybayin at nang
mapag-alaman na sila'y walang nahuli, sinabi
Niya na ihulog nila sa gawing kanan ng bangka
ang lambat at sila'y rnakahuhuli. At sila nga'y
nakahuli at halos hindi nila mahila ang lam-
bat dahil sa karamihan ng mga isda. Kung gina-
gawa natin ang inuutos sa atin m Jesus, gina-
gawa Niyang tagumpay ang ating -kabiguan.

-I

Ang Gagawin Mo

1. Anong ginawa ng mga alagad pag-
katapos na magpakita si Jesus sa
kanila?

a) Sila'y nagsibalik sa kani-
lang bayang pinagmulan;
ang' Galilea at nangisda.

, ...... s, b) Sila'y nanalangin na ma-
puspos ng Espiritu Santo.

k) Sila'y nagpasirmilang ma-
ngaral ng Ebanghelyo.

,.-
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SI JESUS AT SI PEDRO
Basahin ang Juan 21 :15-19

Ikinaila ni Pedro si Jesus ng tatlong ulit,
kaya't ngayon naman ay tatlong ulit rin siyang
tinanong ng Panginoon. Sinabi niya noon na
kahit ang iba'y magsihiwalay kay Jesus Siya'y
hindi kailanman. Nguni't ng dumating ang pag-
subok sa kanya, Siya'y gumawa ng lalong masa-
ma kaysa sa kanilang lahat. Kaya't itinanong sa -
Kanya ni Jesus, "Iniibig mo baga ako ng higit
kaysa mga ito?" Naalaala ni Pedro ang kanyang
mga iginawi noon at Siya'y lubos na nahihiya
sa mga ito.

Idinagdag pa ni Jesus, "Pakanin mo ang
aking mga tupa." Sa Salitang ito, nauunawaan
natin na si Pedro'y pinatawad na sa kanyang
pagkakasala at siya'y magiging pastor na manga-
ngalaga doon sa mga magsisisampalataya kay
Jesus. Muling sinabi ni Jesus kay Pedro, "Sumu-
nod ka sa akin."

,--- -- -~ -~ ....,..........- ~---- .......-~I·: .., ~ .. "'" f

, Ang Gagawin Mo '
,

2. Anong itinanong ni Jesus kay
Pedro? '

a) "Iniibig mo ba ako ng
. higit kaysa sa mga ito?"

b) "Bakit mo akô ikinaila ng
tatlong ulit?"

k) Marunong ka bang mag-
" alaga ng mga tupa? í

.J
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SI JESUS 'AT ANG IBANG MGA ALAGAD
Basahin ang Juan 21 :20-24

Nang tanungin ni Pedro si Jesus ng ganito,
"Panginoon, ano ang gagawin ng taong ito?" Si
Juan na sumulat ng Ebanghelyong ito ang bina-
banggit iti. Pedro sapagka't ayaw banggitin ni
Juan ang kanyang sarili sa pangalan. Ipinaaalam
ni Jesus kay Pedro na hindi niya suliranin kung
ang ang gagawin. O ano ang mangyayari kay
Juan. Ang tanging kailangan niyang malaman
ay ang pagsunod sa kanya ng buong pagtatapat
na hindi pinakikialaman ang gagawin ng iba.

Hindi tinawag ng Diyos ang lahat ng tao
upang gumawa ng iisang bagay. Hindi natin ma-
pagpapasiyahan ang ating gagawin sa pamama-
gitan ng ginagawa ng iba, o sabihin man na ito
ang dapat gawin ng iba, dahil sa nadarama natin
na ito ang nais ng Diyos para sa atin: Idalangin
natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay at
sa buhay ng ibang Kristiano.

- .
Ang Gagawin Mo

1
3. Anong ibig maalaman ni Pedro?

...... a) Paano siya magpapakain
ng mga tupa gayong siya'y
mangingisda~

...:.. b) Anong gagawin in Juan?
4. Hingin mo sa Diyos na tulungan

kang gawin mo ang Kanyang ka-
looban.
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KATAPUSAN
Basahin ang Juan 21 :25

Natutuhan mo sa mabuting balitang ito ni
Juan, na si Jesus ang Salita. Sa pamamagitan
niya magsasalita ang Diyos sa iyo. Si Jesus ang
anak ng Diyos, ang nagpapakilala sa iyo ng tunay
na larawan ng Diyos. Siya ang Cordero ng Diyos
na nag-aalis ng iyong mga kasalanan.

Si Jesus ang daan sa kalangitan na kung
iyong susundan hindi ka maliligaw. Hindi ka na
lalakad sa kadiliman sapagka't Siya ang ilaw ng
sanlibutan. Si Jesus rin ang tinapay ng buhay
na bumubusog sa ating mga gutom na kaluluwa.
Inililigtas ka rin Niya mula sa kamalian at ka-
mangmangan sapagka't Siya ang katotohanan.
Nauunawaan at nalalaman Niya ang iyong mga
pangangailan bilang Anak ang Tao. Siya ang
mabuting Pastor na nag-iingat sa iyo. Siya ang

. Pagkabuhay na muli at ang buhay na nagbibigay
ng masaganang buhay ngayon, tagumpay sa ka-
matayan, at buhay na walang hanggan doon sa
bagong sanlibutang darating.

Si Jesus ang lahat ng mga ito at higit pa. Siya
ang iyong tagapagligtas, Panginoon at Haring
umiibig sa iyo. Nais Niyang ibigin at sundin mo

_ siya. Nais niyang ikaw ay sumunod ngayon at
pasa-Kanya magpakailanman sa kalangitan. Hindi
ka pipilitin ni Jesus na sumunod sa Kanya, nasa
sa iyo ang pagpapasiya. Inaasahan naming susun-
din mo ang kahangahangang buhay na ibinibigay
Niya.

Gusto mo ba ng lalo pang kaalaman tungkol
kay Jesus, upang lalo kang makasunod ng mabuti
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sa Kanya? Nakalaan kami upang tulungan ka.
Ang International Correspondence Institute ay
may mga kurso o araling makatutulong sa iyo
upang lalo kang lumago sa iyong buhay espiritu-
wal. Kung hindi ka pa nakakasulat para sa mga
araling ito, sumulat ka na ngayon din at agad ka
naming tutugunin.

Kung hindi mo nalalaman kung saan o alin
ang mabuting sambahan o kapilya na malapit
sa iyo, gagawin namin ang aming magagawa
upang makasumpung ka ng isa. Doo'y makakasu-
sumpong ka ng ibang Kristiano na umiibig kay
Jesus, at nag-aaral ng kanyang salita. Sila'y duma-
dalangin, at sumasamba sa Diyos sa paraang
kanais-nais sa iyo. Maaari kang matulungan ng
Pastor sa iyong mga espiritual na suliranin. Hu-
wag mong kalilimutang basahin ang Biblia at
manalangin araw-araw. Pagpapalain ka ng Diyos
at iingatan ka sa kanyang pag-Ibig. -r - -----A~g~G-agawin Mo"· -- - . - -,'
l 5. Pagkatapos' mong mapàg-aralan
~ kung sino si Jesus at kung ano ang

magagawa Niya, ano ang dapat
mong gawin ngayon? '

a) Ibigin si Jesus at'tsundin
Siya sa buong panahon
ng aking buhay.

I -.' b) Magpatuloy sa'sariling da-
an at kalimutan ang lahat

l
ng ating napag-aralan.

6. Iwasto mo ang iyong mga sagot sa
, mga sagot sa katapusan-ng araling

ito. . <.. ~_' __ ..: _ ..... :... ....-.:2..- __
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7. Sulatan mo ang iyong tala ng mag-
aaral para sa ika-21 aralin.

Mga Sagot sa Ika-21 Aralin

Kung 4 ang wastong sagot mo, antasan
mo ang iyong sarili ng napakahusay;
kung 3, mahusay; kung 2, kainaman.
Kung kulang sa 2 ang wastong sagot
mo, basahin mong muli ang aralin.
l. a) Sila'y nagsibalik sa kanilang

bayang pinagmulan, ang Galilea
at nangisda.

2. b) "Inibig mo ba ako ng higit
kaysa sa mga ito?"

3. b) Anong gagawin ni Juan.
5. a) Ibigin si Jesus at sundin Siya

sa buong panahon ng aking
buhay.

Bilang ng Wastong mga Sagot _

Ant'tS_~ __ --------
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