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SI JESUS ANG TUNAY NA PUNO NG UBAS
Basahin ang Juan 15:1·17

Itinulad ni Jesus ang
Kanyang sarili sa puno
ng ubas at ang kanyang
mga taga-sunod sa sanga.
Ang kanyang buhay na
nasa atin ang nagbubu-
nga ng bunga ng Espiri-
tu na ating tinatawag.
Ito ang uri ng bunga na
hinahanap ng Diyos, ng
hardinero, sa atin.

~

Galacia 5:22, 23. Datapwa't ang bunga ng
Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan,
pagpapahinuhod, kagandahang-loob, kabuti-
han, pagtatapat,' kaamuan, at pagpipigil.
Sa panapanahon pinuputol at nililinis ng har-

dinero ang sanga. Inaalis niya ang mga magugu-
lang at malalagong sanga upang tumubo ang mga
bago at murang supling na siyang nagbubunga.

Sinabi ni Jesus na ang mga alagad ay malili-
nis na sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Gina-
gamit ng Diyos ang Biblia tulad sa isang panghí-
wa na nagaalis ng mga bagay tulad ng kasakiman,
pagmamalaki, at pag-iinit ng ulo. Sampalataya-
nan natin at tanggapin ang ating nababasa sa
Biblia. Tanggapin natin ito bilang halimbawa
para sa ating buhay, at tutulungan tayo ng Espi-
ritu Santo na alisin ang mga walang kabuluhang
sanga sa ating buhay. Kung magkagayon, dada-
loy ang masaganang buhay ni Cristo, tulad sa
dagta na dumadaloy mula sa puno hanggang sa
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mga .sanga; ang siyang nagdadala ng mabilis na
paglagong espirituwal at nagbubunga ng bunga
ng Espiritu.

Ang salitang "manatili" ay makailang ulit na
ginamit sa kapitulong ito sa mga talatang 4,5,
6,7,9, at 10. Ito'y mahalaga kung ang sanga ay
di-mananatili sa puno, ito'y mamamatay sapag-
ka't ang buhay ay nanggagaling sa puno. Gayon
din naman ang ating buhay espirituwal ay nasa-
salalay sa ating pakikipag-ugnayan kay Jesu-
Cristo. Habang tayo'y nasa sa Kanya tayo'y
mayroong buhay. Datapwa't kung pababayaan
natin ang anumang bagay na maglayo sa atin sa
Diyos at muling bumalik sa .kasalanan tayo'y
mawawalan ng buhay.

;

. Juan 15:5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang
. mga sanga! Ang nananatili sa akin, at ako'y
. sa Kanya, ay siyang nagbubunga ng marami;

sapagka't kung kayo'y hiwalay sa akin ay
wala kayong magagawa.
Nakita natin 'sa kabanatang ito na ang mana-

nampalataya at si Jesus ay nauugnay sa pamama-
gitan ng pag-ibig. Ang salitang "pag-ibig" ay
ginamit ng tatlumpung ulit sa kabanatang 13-17.
Una'y sinabi. ni Jesus kung paano Siya iniibig
ng Kanyang Ama; at pagkatapos kung paano
Niya iniibig ang mga alagad. Ang mga alagad
naman ay kinakailangang magpatuloy sa Kan-
yang pag-ibig.

Kung tayo'y mananatili kay Jesus tutulungan
Niya tayong mag-íbigan sa isa't isa. Kung min-
san, sinasabi nating rnaiibig lamang natin ang
mga. tao kung sila'y mabuti, datapwa't inibig ni
Jesus kahit na yaong hindi kaíbig-ibig. Pinili niya
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tayong ibigm at mamatay para sa atin kahit na
tayo'y makasalanan at hindi kaibig-ibig upang
Ipakita sa sanlibutan ang kanyang buhay at-pag-
ibig sa atin. Basahin ang talatang 14.

. Ang Gagawin Mo

Saululun 1110 ang' talatang 5'22,23 at
Juan l'i 5

2 Saan nuhambmg 111 Jesus ang Kanyang
sanlt at ang Kanyang mga alagad'!

a) Sa Isang bukid at sa mga sanga
b) Isang puno at' sa mga sanga

ruto
k) Sa Panginoon at sa Kanyang

mga ahpm

3 Anong nagagawa ng mensahe 111 Jesus"
a) Nihhrus NIya tayo kung tma-

tanggap at sinusunod natm Ito
b) Kung binabasa natm Ito, ang

I ating buhay ay lurruhrus
k) Ito'y walang nagagawa

i e

I
4. Anong magagawa natm kung wala SI

Jesus?
a) HIgit pa sa mga bagay na

" Kanyang
I"

gmawa.
b. Tayo'y mamumunga ng ma-

I raml

I k) Wala . ,

l 5. Saan nababatay ang pakikípag-ugnayan
ng mananampalataya at ni Jesus?

a) Sa pag-ibig ,
;

I
...... b) Sa pag-anib sa iglesya j

I ....... k) Sa mabubuting gawa. I
L --_ ...... .--- j
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ANG KAPOOTAN NG SANLIBUTAN
Basahin ang Juan 15:18-27'

Juan 16:1·4
Binanggit ni Jesus

ang tungkol sa pag-uusig
at mga di-pag-uunawaan
na daranasm ng mga ala-
gad sa sanlibutang ito.
Sa labing-isang alagad na
Kanyang sinabihan ng
mga salitang ito, sampu
sa kanila ang papatayin
dahil sa pangangaral ng
ebanghelyo.

Bakit kmapopootan ng sanlibutan ang mga
sumusunod kay Jesus? Isang dahilan na kinapo-
otan nila si Jesus. Ang mabuting buhay ng isang
tunay na Knstiano ay naghahayag ng kasamaan
ng kanyang kapahgiran at nakadarama sila ng
pagiging makasalanan. Kaya't kinapopootan nila
ang mga Kristiano at ginagawa ang kanilang ma-
gagawa laban sa kanila.

Si Satanas din, ang kaaway ng DIYOS ay
lumalaban sa mga Kristiano. Ginagamit niya ang
ibang tao upang libakin at alipustain ang mga
Knstiano. Ang ibang mga Kristiano ay pinaruru-
sahan ng kanilang sariling sambahayan, may
ilang ipinabibilanggo at may ipinapapatay dahil
sa kanilang pagtanggap kay Jesus na kanilang
sariling tagapagligtas. Kaya't hindi tayo dapat
magtaka kung tayo'y pinagtatawanan o pinag-
uusig fin nito ang lahat ng mga sumusunod sa
kanya.
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Sinabi ni Jesus na ang Kanyang mga tagasu-
nod ay makararanas ng Kanyang naranasan.
Siya'y pinag-usig ng sanlibutan at uusigin rin nito
ang lahat ng sumusunod sa Kanya.

Ipinangako ni Jesus ang isang katulong-ang
Espiritu Santo. Siya'y magsasalita ng tungkol
kay Jesus at Siya rin ang tutulong sa mga alagad
upang sila'y makapagsalita tungkol kay Jesus.

- ,

~6.
Ang Gagawin Mo

Idalangin mo ang mga dumaranas
ng pag-uusig.
Sino ang ipinangakong katulong
ni Jesus?
...... a) Ipinangako Niya ang mga .

kaibigan na tutulong sa
kanila. .

b) Ipinangako Niyang ang
mga magbubukid ang
magbibigay sa kanila ng
bunga.

k) Ipinangako Niya sa kanila
ang Espiritu Santo.

Iwasto mo ang iyong mga sagot
sa mga sagot sa katapusan ng ara-
ling ito.
Sulatan mo ang iyong tala ng mag-
aaral para sa ika-IS aralin.

7.

8.

9.
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Mga Sagot sa Ika-15 Aralin
Tingnan mo ang iyong sagot sa mga
nasa ibaba at antasan mo ang iyong
ginawa. Kung mula sa 5, napakahusay;
4, mahusay; 3, kainaman. Kung kulang
sa 3 ang tamang sagot mo, basahin
mong muli ang araling ito upang mati-
yak mong natutuhan mo itong mabuti.
2. b) Sa isang puno at sa mga sanga

. . nito.
3. ,a) Ginagawa tayong malinis kung

tinatanggap at sinusunod natin
ito.

4. k) wala
5. a) Sa pag-ibig
6. k) Ipinangako Niya sa Kanila ang

Espiritu 'Santo,

Bilang ng Wastong Mga Sagot _,
Antas _


