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'"

PINAGALING NI JESUS ANG
LALAKING ISINILANG NA BULAG

Basahin ang Juan '9: 1-42

Ang mga alagad ay nanim~ala na ang lahat
ng karamdaman ay parusa sa'kasalanan Subali't
bakrt Ipanganganak na bulag ang Isang tao? Hindi
maaaring dahil sa kanyang/mga kasalanan. SIya'y

. ipinanganak ng bulag bago p~ siya nakagawa ng
ano mang kasalanan. Ito kaya'y dahil sa pagka-
kasala ng kanyang mga .magulang?

Ipinakilala sa kanila m Jesus na ang sakit
at kahirapan ay hindi laging bunga ng kasalanan
ng isang tao. Ang maraming mga sakrt ay nang-
gagaling sa likas na mga dahilan. lundi dahil sa
kasalanan o kaparusahan. Ang pagkabulag ng
lalaking ito ay upang bigyan siya ng pagkaka-
taong mapagaling ni Jesus at iligtas siya sa kan-
yang mga kasalanan. At ng ~makita nn ng Iba-
ang kapangyarihan ng DIYOSat sumampalataya

'kay Jesus. Kaya nga, 'ang Diyos na nakaalam ng
. lahat ng bagay bago pa maganap ay pinahihintu-
lutan ang taong ito na ipanganak na bulag.

Kung minsan hindi natm
maunawaan kung bakit
tayo naghihirap. Sinikap
nating' iwasto ang ano
mang likas na dahilan ng
karamdaman at pinanga-
ngalagaan ang ating mga
anak gayonma'y ang pa-'
tuloy pa ring nagkaka-.
roon ng sakuna at mga
karamdaman. Pagkatapos,
tatanungin natin ang Di-
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yos, "Panginoon, bakit nangyayari ito sa akin?"
Kung minsan pinaghihirap tayo ng Diyos

upang ituwid tayo. Kailangang siyasatin natin
ang ating mga puso at-buhay at humingi ng.kapa-
tawaran sa anumang kamaliang ating nasabi, na-
gawa, o anumang maling pakikitungo at masa-
mang kaisipan. Dapat tayong manalangin na
pagalingin tayo ng Diyos. Higit sa lahat, idala-
ngin natin na sa ating kahirapan ay makita ng
iba ang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos, at
Siya'y kanilang purihin. Nais nating ang lahat ng
bagay sa ating buhay ay makaluwa1hati sa Diyos.

Ang Gagawin Mo
l. Bakit Ipinanganak na bulag ang lalaki?

a) Dahil 'Sa kanyang mga kasa-
lanan. .

b) Dalul sa kasalanan ng kanyang ......
mga magulang

k) Upang mahayag ang kapang- "
yarihan 'ng DIYOS

2. Bakit hindi nakikilala ng lalaki kung
sino ang 'nagpagaling sa kanya?

a) SIya'y hindi nakakita hang-
gang hindi siya naparoon sa
tangke ng Siloe upang huga-
san ang putik sa kanyang mga
mata.

b) Nang siya'y gumaling hindi
na niya tinanong kung sino SI
Jesus.

k) Siya'y híndr tagaroon, sa ba-
yang y~on.
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NAGSIYASAT ANG MGA PARISEO
Basahin ang Juan 9: 13-34

Nagalit ang mga kaaway m Jesus sapagka't
pinagaling Niya ang bulag na lalaki sa araw ng
Sabat. Hindi man lamang sila nangatuwa Sa-
pagka't gumaling ang lalaking bulag. Simsikap
rulang siya'y paparuwalain na SI Jesus ay Isang
makasalanan at nang siya'y hmdi nila maluka-
yat, sa huli, siya'y kanilang pinalayas sa kanilang ,
sinagoga (Sambahan) ..

Nagbigay ng mabuting halrm-
bawa ang lalaking Ito sa atm.
Bagama't hmdi niya màpaparu-
wala ang mga lider ng rehluyon
na si Jesus ay mula sa Diyos:
gayonman, nasabi niya ang gma-
wa ni J esus sa kanya.

IJuan 9.21· Isang bagay ang nalalaman ko,
na bagama't ako'y naging bulag. ngayo'y
~akakakita.
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Sauluhin mo ang Juan 9'15.
.' '. ~ ~.

Idalangin mo sa Diyos na tulungan
ka na maibalita mo' sa Iba ang
ginawa sa IYO ru Jesus, , l
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PAGKABULAG NA ESPIRITUWAL
Basahin ang Juan 9:35-41

Isang mabigat
na bagay ang ma-
palayas sa sinago-
ga para bagang iti-
nuturing ka na ni-
tong patay. Nang
mabalitaan ito ni
Jesus, Siya'y na-
paroon sa lalaki at
'pinalakas ang kan-
yang loob. Ipina-
kilala Niya sa lala-
ki na Siya ang Ta-
gapagligtas. Ang
lalaki'y nanampa-
lataya at sinamba
si Jesus.

/

Binanggit ni Jesus ang tungkol sa pagkabu-
lag na espirituwal. Ang bulag na lalaki ay sumam-
palataya kay Jesus at siya'y pinagaling ni Jesus
at iniligtas sa kanyang mga kasalanan. Datapwa't
dapat sisihin ang mga Fariseo sa kanilang pag-
kabulag na espirituwal; sapagka't sila'y tuma-
tangging tanggapin ang katotohanan. .

Kung ayaw nating maging mga espirituwal
na bulag kailangan nating tanggapin si Jesus na
ating sariling tagapagligtas. Si Jesus ay papasok
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sa atin at bubuksan NIya ang ating mga matang
espirituwal habang ating pinag-aaralan ang BIb-
lia at nananalangm,

Mga AWIt' 119. 18. Buksan mo ang aking mga
kahanga-hangang bagay mula sa lyong mga
mata. upang makita ko -ang mga kahanga-
hangang bagay mula sa lyong mga kautusan.

/
Ang Gagawin Mo

5. Ano pang uri ng Pagkabulag ang
binanggit 111 Jesus?
.. oo. a) Ang bahagyang pagkabu-

lag na nangangailangan
ng salamin.

..... b) Ang espirituwal-na pag-
kabulag ng .mga di suma-
sampalataya kay Jesús:"

... .. k) Ang pagkabulag sa kulay
hindi pagkakilala ng ku-
lay. ---

6. Ano ang dapat gawm ng bawa't • •
, isa sa atin upang gumaling sa espi-

rituwal 'na pagkabulag?
a) Kailangang tanggapin na: I

tin SI Cristo na isahan at
gawin natin siyang sari-
lmg Tagapagligtas .

.. :.... b) Kailangang maging kaanib
tayo ng Isang iglesya

...... k) Kailangang may maglagay
ng putik sa ating mga
mata.
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7. Iwasto mo ang iyong mga sagot
sa katapusan ng araling ito.

8. Sulatan mo ang iyong talaan ng
mag-aaral para sa ika-9_ na aralin.

/,
.,....-- ...... - -- ;J"" "'l.l""'""----- -- _ ...- ---

"

Mga 'Sagot sa Ika-9 na Aralin

Kung 4 ang wasto mong sagot, antasan
ang iyong sarili ng napakahusay, kung
3, mahusay, kung 2: kainaman. Kung
kulang sa 2, basahin mong muli ang"
aralin.
1.. k) Upang mahayag ang kapang-

yanhan ng Diyos
2. a) Siya'y hindi nakakita hang-

.. gang hindi siya naparoon sa
tangke ng Siloe upang mahu-
gasan ang putik sa kanyang
mga mata.

5. b) Ang espirituwal na pagkabulag
. - ng mga di sumasampalataya

kay Jesus.
6. a) Kailangang tanggapin natin SI

Cristo na isah an at gawin na-
tin Siyang sanlmg Tagapaglig-
tas.

Basahin ang Wastong Mga Sagot _

Antas ~ _
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