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50 Patnubay sa Pag-aaral ng Juan
I

ANG PAGPAPAGALING SA BETESDA
Basahin ang Juan 5: 1-18

. \ \f
Ang kabanatang 5 ay tungkol sa isang lala-

king 38 taon nang maysakit. Doo'y may isang
tangke ng tubig na ang bawa't taong lulusong ay
gumagaling. Datapwa't ang unang tao lamang
na makalusong ang siyang gumagaling sa tuwing
kakalawkawin ng .anghel ang tubig. Kailanma'y
hindi magkaroon ng sapat na lakas ang lalaking
ito upang makalusong nang madali sa tangke
upang gumaling, datapwa't kinahabagan Siya ni
Jesus at pinagaling.

Nagalit ang ilang mga pinuno ng relihiyon,
sapagka't pinagaling ni Jesus ang lalaking ito sa
araw ng Sabat o Sabado. Iginagalang nila ang
araw ng Sabado bilang araw ng pagsamba, at
naniniwala silang hindi dapat gumawa ng anu-
man ang tao sa araw na yaon. Higit na iniisip ng
mga tagapangunang ito ang pagbubuhat ng higa-
an ng lalaking gumaling sa araw ng Sabat, kaysa
sa kahanga-hangang himala ng pagpapalakad sa
taong pilay. Ang kanilang tradisyon ang higit na
nasa kanilang kaisipan, kay sa ang tungkol sa
taong nangangailangan ng tulong.

Tunay na ang isang araw sa isang linggo ay
kinakailangang igalang para sa pagsamba. Hindi
tayo dapat gumawa ng higit sa gawaing kaila- .
ngan para sa araw na yaon. Subali't lalong laging
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mabuti kung makatutulong tayo sa mga taong
nangangailangan. Sinabi ni Jesus "ang aking ama
ay laging gumagawa, ako rin naman ay kinaka-
ilangang gumawa." Kung hindi gagawa ang Diyos
sa bawa't araw sa isang linggo tayong lahat ay
mamamatay.

" »'
Ang Gagawin. Mo

< • 1. Bakit naghihintay ang lalaking may
"; .'" e sakít' sa tabi ng tangke ng Betesda?

~4,~ 't-" ~.,.~ u......u a) Gusto níyangvummom,
c> •••••••• b) Gusto niyang gumaling
• '~....... k)' ~G~sto riryang maligo' 1:l'

2~t" .Bàkit'l1agaht ang mga lider ng rehhiyoh?
,~~~i\d: ,~.':..... a) Sapagka't hindi sila binayaran

ng salapi sa . pagpapagaling .
.f ....."tb) 'Sapagka't hindi doktór ang \

.< , nagpapga1ing, .
'tf~ "'+ ...... :'k) Sapagka't' pinagaling ni Jesus '"

.ang isang lalaki sa araw ng
"Sabat.' 4' " """ '"' '

3.. Paano sinagot" ni Jesus ang mga lider
ng rehhiyon?

,
"

a) Smabr NIya sa kanila na SIya'y
gumagawa, kung paanong ang
Kanyang Ama ay gumagawa.

....... b) Sinabi Niya sa kanila na ang
,,' . " 'pagpapagaling ay hindi gawain

.....~.. k) Sinabi NIya sa kanila na SIya'y
" . "may pahintulot <rnula' kay .-.

• j

Juna Bautista.~.." ~ '" , '"
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ANG KAPAMAHALAAN NG ANAK
Basahin Juan 5: 19-29

Binigyan ng Diyos ang Kanyang Anak na si
Jesus ng kapangyarihan at karapatang magpaga-
ling, na magbangon ng patay, magpatawad ng
kasalanan, at kahit ang paghatol sa sanlibutan.
May isang kahanga-hangang pangako sa talatang
24 na ang lahat ng dumirinig ng Kanyang Salita
at sumasampalataya sa Kanya ay hindi na haha-
tulan sa kanilang mga kasalanan. Sila'y mga ini-
ligtas mula sa kanilang mga kasalanan at sa paru-
sa ng kasalanan. Sila'y nagsitanggap ng buhay
na walang hanggan. Hindi na sila kakausap kay
Jesus sa araw ng Kanyang paghatol; sapagka't
sila'y sumasampalataya sa Kanya bilang Taga-
pagligtas.

.
l
I

. l

4.
5.

- -../" - .... - "'",

Ang Gagawin Mo
Sauluhin mo ang Juan 5:24

"
Sino ang hindi hahatulan ni Jesus
sa kanilang mga kasalanan"-

a) Sila na naging kaanib ng
isang iglesya l

b) Sila na walang anumang
ginawang masama.

k) SIla na nakarinig ng salita ,
>'

hi Jesus. at sumampala- :
taya' 'sa Kanya at. sa Di- "

~ "... Y?S':" r ~.: ~~~.~10 ~
;; ,!,\ "-......... ...

~' ;....y.tt ~
1"'" .. "i1~~\"" ::~ ii> '\- i
• do' ? " _--""'::""".......2--....

l
I .... ..~ ..1- __ ~ _
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MGA PATOTOO KAY JESUS
Basahin Juan 5:30-47

Ang kabanatang ito ay tungkol sa mga pato-
too kay Jesus. Ang patotoo kay Jesus ay isang
bagay na nagsasaysay ng tungkol sa Kanya at
nagpapatunay kung sino Siya. Ang lahat ng mga
patotoo sa kabanatang ito ay ipinaalam sa atin
na si Jesus ay anak ng Diyos.

Si Juan Bautista ay isa sa mga ito (talatang
33). Ang mga gawa na ginawa ni Jesus ay nag-
papatotoo sa Kanya (talatang 36) na Siya'y anak
ng Diyos. Sa talatang 37 ay nagpapatotoo rin
ang kanyang Ama. Ang mga Salita ng Diyos na
nasulat ay nagpapatotoo rin talatang 39. Si Jesus
ay hindi isang pangkaraniwang tao. Siya ang
tanging sinugo ng Ama upang magbigay ng kalig-
tasan at buhay na walang hanggan.

-- ~-. -_ .. ~----_.-;
,
(

l·

~ Ang Gagawin Mo
.6.. Iwasto mo ang iyong sagot sa mga.

sagot sa katapusan ng araling ito.
7. Sulatan mo ang' iyong- tala· ng

<mag-aaral : para sa ika-5 aralin.

I
L o ~'. __
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• s Mga Sagot sa Ika·5 Aralin. I
Kung 4 ang wastong sagot mo, isulat l,
'mo ang salitang napakahusay; kung 3
mahusay; kung 2 kainaman; Kung ku- '!
lang sa 2 ang wasto mong sagot, basa-
hin mo muli ang aralin: -t,

"-

I. b) ...Gusto niyang gumaling
< •

2. k) Sapagka't pinagaling ni Jesus
ang isang lalaki sa -araw ~ng"
Sabat. . ",~< •

3. a) Sinabi Niya sa kanila na Siya'y
gumagawa, kung paanong ang
Kanyang Ama ay gumagawa.

4. k) Sila na nakarinig ng salita ni _
Jesus at sumampalataya sa

.Kanya at sa DiYOS. •

Bilang ng WastoÎÍgMga Sàgot_' _
Antas '.---=---------=-----
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