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36 Patnubay sa Pag-aaral ng Juan

SI JESUS AT SI NICODEMO
Basahin Juan 3: 1-21

Ang bagong kapanganakan
Basahing muli ang Juan 3:1-13

Si Nicodemo ay guro at tagapanguna ng reli-
hiyon. Siya'y mabuti at may pinag-aralang tao. /
Inaakala niya na ang mabubuting bagay na kan-
yang ginawa ay magbibigay-lugod sa Diyos
upang siya'y bigyan ng lugar sa langit. Datapwa't
sinabi sa kanya ni Jesus, "walang sinumang ma-
kakakita ng kaharian ng Diyos malibang siya'y
ipanganak na muli."

Ipinaliwanag ni Jesus na mayroong dalawang
uri ng buhay: Ang likas na buhay ng katawan
at ang buhay espiritwal. Tayo'y isinilang na may
likas na buhay, nguni't tumatanggap tayo ng
espiritual na buhay mula sa Espiritu ng Diyos.

-Natutuhan natin mula sa Juan 1:12 na tinang-
gap natin ang bagong kalikasang ito, tayo'y ipi-
nanganak na muli kapag tinanggap natin si Jesu-
Cristo bilang sarili nating tagapagligtas: Ang Di-
yos ay nagiging Ama natin, kung ipinanganak
tayo ng Diyos, tayo'y nagiging mga anak ng
Diyos.

~

2 Corinto 5: 17. Kung ang sinuman ay na'j kay Cristo Siya'y .bagong nilalang: ang mga
dating bagay ay lumipas na, ang lahat ay

• pawang naging -bago. , .

Sinabi ni Jesus na ang bagong kapangana-
kang ito ay "ang tubig at ang Espiritu." Ang
Biblia ay laging gumagamit ng mga salitang
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naglalarawan o kumakatawan na may ibang ka-
hulugan kaysa tunay na kahulugan nito." Ang
ibig sabihin ng "tubig" dito ay ang paghugas
ng ating mga kasalanan. Ito'y bahagi ng ating
kaligtasan.

Tito 3:5. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan
ng paghuhugas sa muling kapanganakan at
ng pagbabago sa Espiritu Santo.

l Juan 15:3. Kayo'y malilinis na sa pamama-
l ' gitan ng Salita na sa inyo'y akirtg sinalita.

Ang paglilinis na espiritual ay nagmumula
sa pakikinig at pagsunod sa Salita ng Diyos.
Kung sinasalita ni Jesus ang tungkol sa kapanga-
nakang muli sa tubig, naniniwala tayo na ang
ibig niyang sabihin tayo'y ipinanganak na muli
sa pamamagitan ng pakikinig at pananampala-
taya ng Salita ng Diyos.

~' ,:' Ang Gagawin'Mo' ~'~
~ ', ,,-" Jfl.i'.i~" ~. -"1. If;" ""f. ~2 ~.. """

1. Ano ang sinabi ru Jesus kay Nicodemo? ',>}

\, '. ,..····t a)~Dadalhin siya sa langit ng mabu- . :
" < -·r .~:' buting 'bagay na ginawa niya. 't.

1',..... :'" b) ~Walang sinuman. makakakita ng.'
~~ '.' ~ahàrian' ng Diyos 'maliban -nang
",~. r, 'o siya'y 'Ipinanganak ,na muli. '~ ~ ~ "".. '"

~,::,2: ~Ang:bagqng kapanganakan ay «Ò» .:. , •

...... a) Ang pagkapanganak ng Diyos sa '
• ,~ •• lJ, -parnâmagitan ng pananampalataya>,

kay Jesus ât pagtanggap sa Kanya
," t~ -bílarig" Tagapagligtass .~~

~..... b) ang pagbabalik sa lupa' sa anyo
~i f'"' 'ng ibang tao pagkàmatày mo. ;"

~~ ;:I'"; ... :.;~k)~~ng ,~agb~baut~sm~}a t~blg. f"
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MAY BUHAY ANG TITINGIN
Basahin ang Juan 3:14-21

Minsa'y nagkasala ang bayan ng Diyos at
sila'y pinarusahan sa pamamagitan' ng mga kagat
ng ahas. Datapwa't sila'y iniibig ng Diyos kaya't
kanyang sinabi kay Moises na magtaas ng isang
ahas na tanso sa isang dakong maaaring makita
ng bawa't isa. Sinumang tumingin ay gagaling,
at ang hindi tumingin ay mamamatay. I

Ang bawa't isa' na sumuway sa Diyos ay
hinatulang mamatay. Datapwa't iniibig tayo ng
Diyos. Pinatunayan Niya ito sa pamamagitan
ng pagsugo ng Kanyang Anak upang mamatay
para sa atin. Itinaas si Jesus sa krus tulad ng ahas
na tanso. Ang bawa't isang tumingin sa kanya-
sumampalataya sa Kanya ay gagaling mula sa
kagat ng ahas ng kasalanan. Yaong hindi sasam-
palataya sa Kanya ay mamatay sa kanilang ka-
salanan. Subali't ang titingin ay tatanggap ng
buhay na walang hanggan.

\
\.

Ang Gagawin Mo
..,

3. • r
Sauluhm mo ang Juan 3:16. Ito ang
talata sa BIblia na pmaka-iibig ng lahat.

" dj s
Ano ang pinakadakilang katunayan na
tayo'y iniibig ng Diyos? ,

' a) Ibinigay" NIya ang ;Kanyang
Anak upang tayo'y iligtas .

....... •b) Binigyan Niya tayo ng buhay

....... k) Tmutugon Niya ang atmg mga
dalangin. li

, 4.
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SI JESUS AT SI JUAN
Basahin ang Juan 3:22-30

Ang karamihang dati rati'y nakikinig kay
Juan Bautista, ngayo'y si Jesus na ang pinaki-
kinggan. Iniwan si Juan ng marami sa mga alagad
niya at sumunod kay Jesus, nguni't siya'y hindi
nalungkot. Sapagka't siya'y sinugo ng Diyos
upang sabihin sa mga tao ang tungkol kay Jesus.
Kaya't siya'y masaya nang sila'y nagsi1isan sa
Kanya upang sumunod kay Jesus.

Nagpapakilala ang mga iginawi at mga salita
ni Juan na siya'y isang marangal àt mapagbigay
na tao. Ang kanyang mga salita ay isang mabu-
ting salawikain para sa atin. Si Jesus ang maha-
laga. hindi si Juan, sa buhay ni Juan.
i l Juan 3:30. Siya'y kinakailangang dumakila,
. - nguni't ako'y kinakailangang bumaba .
.----- ...... -- • t .-.••-.----~-.

Ang ,Gagawin Mo
5. Sauluhin mo ang Juan 3:30'.

l' ~ "'" ... " ~ ~

6. Idalangin mo na si-Jesus ay 'maging
" ~lalo at lalong-emahalaga sa iyong.

buhay araw-araw. i.

.'
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SIYA NA NANGGALING ,SA LANGIT
Basahin ang Juan 3:31-36

Ipinaalam sa atin _ni Juan, ang sumulat ng
Mabuting Balita, na si Jesus ang nanggaling sa
langit. Siya'y dakila kay sa kaninoman sa lupa
o kay sa lahat ng taong pinagsama-sama sa lupa.
Siya'y puspos ng Espiritu ng Diyos. Iniibig Siya
ng Diyos kaya't pinagkalooban ng kapangyari-
han sa lahat ng bagay.
r Juan 3:36.' Ang sumasampalataya sa Anak ay

. may buhay na walang hanggan, nguni't ang
, I hindi sumusunod sa anak ay hindi makaka-
t i kita ng buhay, kungdi ang poot ng Diyos ay
t ~ sumasa kanya.

Maraming mga talata sa kabanatang ito ang
nagsasaad tungkol sa buhay na walang hanggan.
Ang buhay na walang hanggan ay hindi ang patu-
loy na buhay sa ibabaw.ng lupa. Ito ang walang-
hanggang buhay ng Diyos, anguri ng buhay na
kay Jesus. Bagama't si Jesus ay namatay sa krus,
ang kanyang buhay ay hindi natapos, siya'y nag-
bangong muli sa libingan at nabubuhay magpa-
kailanman.

Kung tayo'y. sasampalataya kay Jesus tayo
ma'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
Ang ating mga katawan ay maaaring mamatay,
nguni't ang ating espiritu ay paparoon sa Diyos

. at mabubuhay na kasama niya magpakailanman.
At kung paanong ang katawan ni Jesus ay nag-
bangong muli sa mga patay, ang katawan din ng
mga sumasampalataya sa Kanya ay babangon
isang araw mula sa mga patay upang magtamasa
ng buhay na walang hanggan.
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Ang Gagawin, Mo. "

Ano kaya kung lundi natin tangga-
-pin. ang kaligtasan na inaalok ng
DIYOS sa atin sa pamamagitan m
Jesus? .'~

a) Maaan tayong !l1aligtas sa
pamamagitan ng pagpapa-
bautismo sa tubig, .

b) Maaari tayong maligtas
pagkamatay natin.

k) Hindi tayo maliligtas.
8. Ano naman kung' tatanggapin na-

tm ang kaligtasang inihanda ng
Diyos sa pamamagitan ni Jesus'?
...... a) Ang atmg mga katawan

ay hindi mamamatay kai-
lanman. .

..... <b) Maaaring" mamatay' ang
ating mga katawan.
nguni't muli tayong ma-'
bubuhay sa piling ng Di-
yos magpakailanman.

,...... k) Hindi babangon kailan-
'1. ~ {-t> l

man mula sa mga patay
• ang ating. mga katawan.

"9. Ipanalangin mo ang sinuman sâ'
. iyong mga kaibigan na hindi suma-

" '<"'sampalataya kay Jesus." ~

t l O. Iwasto mo ang iyong sagot sa mga
sagot sa katapusan ng araling ito.

11. Sulatan mo ang iyong tala ng mag-
aaral para sa ika-3 aralin

l
~

l '
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....

.Mga Sagot sa Ika-3 Aralin

I,
i
I

. j
\

. ,

Kung 5 ang wasto mong sagot isulat mo
ang salitang napakahusay; kung 4 ma-

. husay, kung 3 kainaman. kúng kulang
sa 3 ang wastong sagot mo, basalun
mong muli ang aralin.
l. b)' Walang sinuman makakakrta

ng kaharian ng Diyos ma li-
ban nang siya'y Ipinanganak
na muli.

2. a) Ang pagkapanganak ng Diyos
sa pamamagitan ng pananam-
palataya kay J esus at pag-
tanggap sa kanya bilang sari-
ling Tagapagligtas. -

4. a) Ibinigay Niya ang Kanyang
Anak upang tayo'y iligtas:

7. k) Hmdi tayo maliligtas.
8. b) Maaaring mamatay <mg atmg

mga katawan, nguni't muli
tayong mabubuhay sa piling
ng Diyos magpakailanman.

Bilang ng Wastong Mga Sagot' _

Antas ---::- _
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