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SI JESUS AT ANG BABAING SAMARITANA
Basahin Juan 4:1-42

Ang karamihan noon sa mga kababayan ni
I

Jesus ay hinahamak ang mga Samaritano; datap-
wa't iniibig ni Jesus ang lahat ng tao. Pinakiki-
tunguhan Niya ang mga mayayaman, ang mga
mahihirap, at ang iba't Ibang lahi ng tao ria pan-
tay-pantay.

Kaibang-kaiba ang babaing Samantana kaysa
kay Nicodemo. Si Nicodemo ay mabuting lala-
ki, datapwa't kinakailangan dm niyang sumam-
palataya kay Jesus bago siya magkaroon ng bu-
hay na walang hanggan. Alam ni Jesus na' ang
babaing ito ay masama nguni't nais Niyang siya'y
maligtas. Tulad ni NIcodemo, siya rin ay nahg-
tas sá pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesus.

Ipinaalam sa kanya 111Jesus na maaari Ni-
yang bigyan ng tubig na buhay na kailangan 111ya
upang tighawm ang uhaw ng kanyang· espiritu.
Ang salitang "buhay" ay ginamit ng halos 36 na
ulit sa ebanghelyo 111Juan, at 17 ulit na ikinapit
sa Juan 1:4 na kay Jesus ang "buhay" sa (Juan r

3: 5, 15, 16,36), ang sumasampalataya sa kanya
ay muling ipinanganak at may buhay na walang
hanggan; na ibinibigay ni Jesus ang tubig ng bu-
hay sa lahat ng tatanggap nito (Juan 4: 14) .
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Binabanggit ng 'ba-
bae ang karulang kau-
galian sa pagsamba, da-
tapwa't sinabi ni Jesus
ang mga kaugaliang

, yaon at lugar ng pag-
samba ay' lundi maha-
laga. Ang mahalaga'y
ang pagsamba "sa espi-
ritu at sa katotohanan."

Ang pag-anib sa' iglesya at mga kaugaliang
relihiyoso ay hindi makasisiya sa Diyos. Hindi
masisiyahan o nalulugod ang Diyos maliban kung
ang pagsamba ay sa katotohanan at sa espiritu.
Ang tunay na pagsamba ay ang itinuturo ng Bib-
Iia, at ang pagsamba sa espintu ay kinakaila-
ngang tapat at ayon sa Espiritu Santo.

Nakilala ng babae na si Jesus ang Tagapag-
ligtas na ipinangako ng Diyos na kanyang susu-
guin sa sanlibutan, siya'y sumampalataya sa
Kanya. Siya'y bumalik sa kanyang bayan upang
sabihin sa lahat ng tao roon ang tungkol kay Je-
sus, nang sabihin ng babae na ang Mesias ay
naroon sa kanilang bayan nagmadalí silang pu-
maroon sa balon upang salubungin si Jesus.

Nanatili si Jesus ng dalawang araw doon, at
sila'y tinuruan ng daan ng kaligtasan. Sinabi ng
mga tao "ngayo'y nagsisampalataya' kami hindi
dalul sa lyong sinabi, sapagka't kami rin ang
nakarinig at nalalaman naming ito nga ang Taga-
pagligtas ng sanlibutan."

Ang bawa't isa sa atin ay kinakailangang su-
mam palataya kay Jesus at tanggapin Siya sa
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ating sariling buhay. Unang narinig ng mga tao /
ang tungkol kay Jesus sa babae. Ito'y hindi
sapat. Marahil narinig mo na ang tungkol kay
J esus sa iyong mga magulang, .sa isang pastor o
sa isang kaibigan, datapuwa't ito'y hindi sapat.
Kinakailangang matagpuan mo si Jesus nang pan-
sarilinan sa panalangin at sumasampalataya sa
Kanya na iyong sariling tagapagligtas.

___ -_~ ........ _ ~n
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~ng Gagawin MOI

l. .Sauluhin mo ang Juan, 4:24
2. Ano ang sinabi ng mga tao tung-

kol kay Jesus pagkatapos na sila'y
turuan Niya?
...... a) Siya'y isang mabuting ta-

ong nagbibigay ng tubig
sa mga nauuhaw.

b) Siya ang Tagapagligtas ng
Sanlibutan.

k) Siya'y isang propeta na
nakaalam ng tungkol sa
lahat ng tao.

Upang tanggapin ng Diyos, dapat
kang
...... a)

3.

, '

. .
sumampalataya ng perso-
nal kay Jesus bilang iyong
sariling Tagapagligtas

b) ipanganak ng mga Cristia-
nong magulang. .

k) makarinig ng tungkol kay
Jesusmula sa isang kaibi-
gan o pastor
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PINAGALING NI JESUS ANG ANAK
NA LALAKI NG ISANG OPISYAL

Basahin ang Juan 4:43-54

Humiling ka na ba kay Jesus na pagalingin
ang isang tao? Ang isang opisyal ay humiling
ng kagalingan ng kanyang anak kay Jesus. Datap-
wa't hindi pumaroon si Jesus; smabi lamang
Niya sa ama na magaling na ang bata atsumam-
palataya siya sa Salita ni Jesus. Kahanga-hangang
maalaman na si Jesus ay may gayon pa ring ka-
pangyarihan hanggang ngayon. Maaari tayong
gumaling sa ating mga karamdaman sa pamama-
gitan lamang ng panalangin at pananampalataya
sa mga salita ni Jesus.

• 6.

Ang Gagawin Mo

4. Paano pinagaling ni Jesus ang anak
.na lalaki ng opisyal?

a) Nagpadala Siya ng gamot
b) Nagmadyik Siya
k) Sinabi Niya na ang 'bata

ay magaling na, at su-
mampalataya ang ama.

Iwasto mo ang iyong sagot sa mga
sagot sa katapusan ng aralmg ito.
Punan mo ang iyong tala ng mag-
aral para sa ika-4 na aralin

5.
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,
• Mg'a Sagot sa Ika·4 na Aralin

Kung 3 ang wasto mong sagot, isulat •
mo ang napakahusay, kung 2 mahusay,
kung kulang sa 2 ang wasto mong sagot
basahin mo uli ang aralin.
2: b) Siya ang Tagapagligtas ng san-

libutan.
3. a) Sumampalataya ng personal

kay Jesus bilang iyong sari-
ling Tagapagligtas.

4. a) Sinabi NIya na ang bata ay
magalmg na, at sumampala-
taya ang ama.

/

Bilang ng Wastong Mga Sagot. _
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