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Si Jesus ang Banal na Manggagamot

Sa mga pahina ng ebanghelyo, makikita na-
tin si Jesus bilang Dakilang Manggagamot,
nagpapagaling ng katawan at ng kaluluwa. At
ia pakikipag-usap sa Kanyang mga tagasunod,
matutuklasan nating ipinagpapatuloy Niya
ang ganito.

Manggagamot ng katawan at kaluluwa

Ano ang manggagamot? Ano ang ginagawa
niya? Ang tugon sa mga ito'y tutulong sa
atin na pahalagahan si Jesus bilang ating
Banal na-Manggagamot, Ang isang mabuting
manggagamot:

1. Ay ibig makatulong at magpagaling sr.
maysakit.

2. Ay may kakayahan at handang gumamot
sa maysakit.

3. Ay masusing sumusuri sa kanyang paso
yente.

4. Ay matiyagang naghahanap kung ano ang
suliranin ng maysakit.

5. Ay naghahatol ng wastong panlunas.
6. Ay naglalapat ng kailangang IUWi:'! (na

sinangayunan ng pasyente).

Totoo ba ang mga pahayag na ito tungkol
kay Jesus? Oo. Bawa't isa! Ipinakita Ni-
yang Siya'y nagmamalasakit sa may karam-
daman sa kaluluwa at katawan. Sapagka't Siya
ang Lumikha sa atin, hindi Niya kailangan
ang X-ray para malaman ang ating sakit. Ki-
lala Niya tayo at nauunawaan ang mga pa-.
ngangailangan natin. Tayo'y Kanyang gina-
wa at madali Niyang maísaayos ang anumang
sangkap na may kapansanan.
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Ang pagpapagaling at ang kaligtasan ay
kapwa mahalagang bahagi ng paglilingkod ng
Tagapagligtas. Sa katunayan, sa pagkakaga-
mít sa Biblia kalakip ng salítang "Kaligtasan"
ang kalusugan ng katawan at katubusan ng
kaluluwa.

Mateo 4 :23,24. Nilibot ni Jesus ang buong
Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipi-
nangangaral ang Mabuting Balita tungkol
sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din Niya
ang mga tao sa bawa't sakit at karamdaman
Siya'y nabantog sa buong Siria kaya't di-
nala sa kanya ang lahat ng maysakit, at mga
pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman:
mga inaalihan ng mga demonyo, mga hima-
tayin, mga paralitiko. Pinagaling silang
lahat.

Mateo 8:17. Ginawa niya ito upang matupad
ang sinabi ni Propeta Isaias, 'Kinuha Niya
ang ating mga kahinaan at binata ang ating
karamdaman."
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Pinagaling ni Jesus ang lahat ng lumapit sa
Kanya at ibig gumaling - ang mga bulag,
may karamdaman, lumpo, at yaong inaalipin
ng espiritu ng takot, paghihinala, at poot. Ang
ating Banal na Manggagamot ay naparito
upang palusugin tayong lubos - sa panganga-
tawan, isip, damdamin, at espiritu. Ibig Ni-
yang maranasan natin ang tunay na kasiyahan
sa buhay.

Juan 10 :10. "Naparito ako upang sila'y
magkaroon ng buhay - isang buhay na ga-
nap at kasiya-siya."

1 . Ano arî~kalakip ng ~alitang "k'llig-
tasari" sa pagkakagamit sa Biblia?

2. Anong uri ng buhay ang ibig ibigay
sa atin ni Jesus, ayon sa Juan 10: lO?

3. Ayon sa Mateo 8: 17, anong hula
tungkol sa Mesias ang tinapad ni
Jesus nang Siya'y magpagaling?

•• , •••• -o ••• : ••••••••••••

.Pagpapatuloy ng Kanyang gawain

Si Jesus pa rin ang Dakilang Manggagamot.
Isinugo Niya ang Kanyang mga tagasunod
upang magpagaling, sa bisa ng Kanyang ~-
ngalan. Yaong ginawa Niya noong' Siya'y na-
rito sa lupa bilang isang tao, ngayon man ay
ginagawa Niya bilang pagtugon sa panalangin
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at sa pamamagitan-ng Espiritu Santo. Hin-
di nagbabago si Jesus. Libu-libong tao ang
makapagsasabi sa iyo kung paano sila pina-
galing ni Jesus na tuzon sa kanilang panala-
ngin.

Marcos 16:17,18,20. "Ang mga sumasam-
palataya ay magtataglay ng ganitong tanda
ng kapangyarihan: sa pangalan ko'y mag-
papalayas sila ng mga demonyo... gagaling
ang mga maysakit na mapatungan ng kani-
lang mga kamay. Humayo nga ang mga ala-
gad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulu-
ngan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pi-
natotohanan niya ang Salitang kanilang ipi-
nangangaral sa pamamagitan ng kapangya-
rihan gumawa ng himala, na ipinagkaloob
Niya sa kanila.

H.~breo 13:8. Si Jesu-Cristo noong naka-
raan ay siya in sa kasalukuyan at siya
rin magpakailanman.

Santiago 5:14, 15. Mayroon bang maysakit
sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng
iglesya, upang ipanalangin siya at pahiran
ng langis, sa ngalan ng Panginoon. At pa-
gagalingín ang maysakit dahil sa panala-
nging may pananampalataya. Ibabangon
siya ng Panginoon, at patatawarin kung
siya'y nagkasala.

Ang Gagawin Mo

4. Isipin Mo: Ano ang kahulugan sa
iyo ng Hebreo 13:8? Nangangaila-
ngan ka ba ng pagpapagaling ni
Jesus?
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Nagbabautismo ng Espiritu Santo

Pangako

Mababasa natin sa Matandang Tipan ang
tungkol sa mga nanguna sa bayan ng Diyos-
mga propeta, saserdote, at pinuno - na na-

pU8T'OSng Espiritu San-
tv. Natatandaan nin-
yong sila'y pinahiran ng
langis upang italaga sa
Diyos. May sínasagîsag
ang langis na ito. Ang
Diyos ang inaasahan ni-
lang pupuspos sa kanila
ng kanyang Espiritu

upang sila'y magkaroon
ng kapangyarihang guma-

wa ng mga bagay na ipina
gagawa Niya sa kanila.

Isang araw, ibinigay ng Diyos kay propeta
Joel ang isang kahangahangang pangako. Da-
rating ang panahon na ibubuhos ng Diyos sa
lahat ng tao ang kanyang Espiritu, hindi la-
mang sa kanyang hinirang na manguna.

Joel 2 :28,29. At mangyayari pagkatapos,
na ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat
ng laman; at ang inyong mga anak na la-
laki at babae a,y manghuhula, ang inyong
mga matanda ay magsisi panaginip ng mga
panaginip, ang inyong mga binata ay ma-
kakakita ng mga pangitain; at sa mga ling-
kod na lalaki at babae naman ay ibubuhos
ko sa mga araw na yaon ang aking Espiritu.
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Pagkaraan ng mara-
ming siglo, sinabi ng
Diyos kay Juan Bautis-
ta na ang Mesias ay
magbabautismo ng Es-
piritu Santo. Sinugo ng
Diyos si Juan bilang ta-
nging kinatawan Niya
upang ihanda ang daan
para sa pagdating ng Mesias at Siya'y ípaki-
lala sa madla. Nagkatipon ang maraming tao
upang pakinggan ang pangangaral ni Juan.
Siya'y nagbautísmo sa maraming tao upang
ipakita na pinagsisihan nila't tinalikdan ang
kanilang mga kasalanan at ngayo'y mga anak
sila ng Diyos. Sabi ni Juan sa kanila:

Mateo 3 :11. "Binau-
tísmuhan ko kayo sa tu-
big, bilang tanda ng
pagsisisi ninyo't pagta- _..

salanan : nguni't ang du- } ~ •
marating na kasunod ko - r ~---..

ang magbabautismo sa ~ ~ ')
inyo ng Espiritu Santo .......... --~./
at sa apoy." -._-

Di nagtagal pagkaraan nito, ipinakilala nga
ni Juan si Jesus. Gumamit siya ng apat na
katawagan bilang paglalarawan kay Jesus at
sa' Kanyang misyon:

1. Kordero ng Diyos
2. Ang isanG higit sa akin
3. Ang magbabautismo sa pamamagitan ng

Espiritu Santo
4. .Ang Anak ng Diyos
Juan 1:29,30,32-34. Narito ang Kordero ng

Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan!
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Siya ang tinutukoy ko nang aking sabihin,
"Dumarating na kasunod ko ang isang higit
sa akin, aapagkat siya'y siya na bago pa ako
ipinanganak." Nakita ko ang Espiritung bu-
mababa buhat sa langit, gaya ng isang kala.
pati, at nanatili sa kanya. Hindi ko nga Siya

lubos na nakikilala noon, ngu-
nit ang nagsugo sa akin upang
magbautísmo sa tubig IUli'
nagsabi sa akin, "Makikita mo
ang Espiritu na bababa at
mananatili sa isang tao; siya
ang magbabautísmo sa pama-
magitan ng Espiritu Santo,"
Nakita ko ito, at pinatototo-
hanan ko na siya ang Anak
ng Diyos."

sa loob ng tatlong tao't kalahati ng pagli-
lingkod ni Jesus sa mga tao, pínag-Isíp-Islp
marahil ng kanyang mga alagad kung kailan
Siya magbabautísmo sa pamamagitan ng Espi-
ritu Santo. Ang karanasang ito'y tinawag ni
Jesus na "pangako ng Ama." Nguni't kaila-
ngan muna Niyang tuparin ang Kanyang mis-
yon bilang Kordero ng Diyos bago maging
tagapagbautísmo ng Espiritu Santo. Kaila-
ngan muna Siyang mamatay, muling mabuhay,
at magbalik sa langit. At .mula roon, ipada-
dala sa kanila ang Espiritu Santo. Noong
gabing bago mamatay si Jesus, marami Siyang
8inabi sa mga alagad tungkol sa Espiritu Santo
at ang gagawin Niya.

Juan 14:t6,26; 15:26, 16:7,13. "Dadalangin
ako sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa
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pang Mang-aaliw na maging kasama ninyo
magpakailanman. Ang Mang-aaliw, ang
Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pa-
ngalan ko, ang magtuturo sa inyo ng lahat ng
bagay, at magpapaalaala ng lahat ng sinabi
ko sa inyo Ang Mang-aaliw - ang Espi-
ritu ng katotohanan, ang pari rito mula sa
Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa
Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa
akin. Ang pag.alis ko'y sa ikabubuti ninyo,
sapagkat hindi pari rito sa inyo ang Mang-
aaliw, kung hindi ako aalis. Nguni't kung
umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pag-
dating ng Espiritu ng katotohanan, tutu-
lungan niya kayo upang maunawaan ninyo
ang buong katotohanan."

Matapos mabuhay na muli si Jesus, bago
Siya umakyat SIa langit, sinabi Niya sa Kan-
yang mga tagasunod:

l) Una, tanggapín nila
Santo at ang Kanyang
upang makapagpatotoo
Kanya.

2) Pagkatapos, sabihin nila sa bawa't tao sa
lahat ng lugar ang tungkol kay Jesus at
ang Kanyang pagliligtas.

ang Espiritu
kapangyarihan
sila para sa

Gawa 1 :4,5,8. "Hintayin ninyo roon ang
ipinangako ng Ama, na sinabi ko sa inyo.
Nagbautismo nga sa tubig si Juan, ngunit
di na magtatagal at babautísmuhen kayo sa
Espiritu Santo. Nguni't bibigyan kayo ng
kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu
Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa
Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at
hanggang sa dulo ng daigdig."
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Ang Gagawin Mo

5. Sinong propeta sa Matandang Tipan
ang nagsabing ibubuhos ng Diyos
ang Kanyang Espiritu Santo?

6. Anong apat na tawag ang ikinapit
ni Juan Bautista kay Jesus nang
ito'y ipakilala niya?
a) .
b) .
k) .
d) .

7. Alin sa mga ito ang tinutukoy ni
Jesus na ipinangako ng Ama?
.... a) Ang pagdating ng Espiritu

Santo sa sanlibutan .
.... b) Ang bautismo sa· Espiritu

Santo .
.... k) Ang pagkilos ng Espiritu

sa puso ng makasalanan.
8. Ipinangako ni Jesus na ang kan-

yang mga tagasunod ay bibigyan ng
Espiritu Santo ng kapangyarihan
para .

9. Isipin mo: Ipalagay na ikaw ay isa
sa mga alagad ni Jesus. Basahin,
uli ang sinabi ni Jesus tungkol sa
Espiritu Santo. Aling pangako ang
tanging makaaakit sa iyo? Ano ang
madarama mo kung sinabi sa iyo
ni Jesus, "Ilang araw na lamang at
babautismuhan ka sa Espiritu
Santo?"
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Katuparan

Bago umakya ... sa langit si Jesus, sinabi
Niya sa Kanyang mga tagasunod na babau-
timuhan sila sa Espiritu Santo pagkalipas ng
ilang araw. Sila'y nagbalik nga sa Jerusalem
at doon naghintay, Makaraan ang sampung
araw - noo'y Araw ng Pentecostes - natu-
pad ang pangako! Binautismuhan sila ni Je-
8US (ang 120 mananampalataya) sa Espiritu
Santo at apoy. At tinanggap nila ang ipina-
ngako Niyang kapangyarihan - ang kapang-
yarihang maging saksi Niya.

Gawa 2:1-7,11. Nang sumapit ang araw ng
Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa
isang lugar. At biglang narinig ang isang
ugong mula sa langit, animo'y hagunot ng
malakas na hangin, at napuno nito ang ba-
hay na kinaroroonan nila. May nakita si-
lang wari'y mga dilang apoy na lumapag sa
bawa't isa sa kanila. At silang lahat ay na-
puspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng
iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa
kanila ng Espiritu.

May mga Judiong buhat sa iba't ibang ban-
sa, na naninirahan noon sa Jerusalem . . .
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Pagkarinig sa ugong na ito, nagkatipon ang
maraming tao. At namangha sila sapagkat
sinasalita ng' mga alagad ang mga wika
nila. Sa k.milang pagtataka ay kanilang na-
sabi, "Hindi ba Gali!eo silang lahat? ....
Naririnig natin silang nagsasalita sa ating
wika tungkol sa mga kahanga-hangang ga-
wa ng Diyos!"
Puspos ng- Espiritu Santo na nangaral sa ka-

nila si Pedro. Ang nakikita nila'y ang katu-
paran ng hula ni Joel. Tinanggihan nila si
Jesus na Mesias at ipinako Siya sa krus. Ngu-
ni't Siya'y muling binuhay ng Diyos. Nagba-
lik sa langit si Jesus at sinugo ang Espiritu
Santo para tumulong sa Kanyang mga tagasu-
nod. Nagpatunay ito na si Jesus nga ang Me-
sias.

Gawa 2:32,33,36, "Ibong si Jesus ay muling
binuhay ng Diyos, at saksi kaming-lahat sa
bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng
Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang
ipinangakong Espiritu Santo, at ito'y kan-
yang ipinagkaloob sa amin, tulad ng inyonz
nakikita at narirlnlgngaycn .... 'Itong si

Jesus na ipinako sa krus - siya ang ginawa
ng Diyos na Panginoon at Cristo!
Sa palagay mo kaya, naalaala ng mga tao

ang sinabi sa kanila ni Juan Bautista tungkol
kay Jesus - na magbabautismo sa Espiritu
Santo? Totoo ang pahayag ni Juan. Si Jesus
nga ang Kordero ng Diyos, ang Nagbabautís-
mo, ang Anak ng Diyos - ang Mesias. Na.
kalulungkot kung bakit hindi sila naniwala
kay Jesus! Ang kanilang pag-aalínlangan ang
nagpako sa Kanya sa krus. Mapatawad kaya
sila Di' Diyos?

GAWA·2:37,41 Nabagabag ang kanilang
kalooban nang marinig ito, at tinanong nila
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si Pedro at ang ibang mga apostol, "Mga
kapatid, ano ang gagawin namin?" Suma-
got si Pedro, "Pagsisihan ninyo't talikdan
ang inyong mga kasalanan at magpabautis-
mo kayo sa pangalan ni Jesu-Cristo upang
kayo'y patawarin; at ipagkakaloob sa inyo
ang Espiritu Santo. Sapagka't ang panga-
ko'y para sa inyo at sa inyong mga anak,
at sa lahat ng nasa malayo - sa bawat ta-
tawagin ng Panginoong Diyos natin." Ka-
~'a't ang mga naniwala sa kanyang sinabi
ay nagpabautismo; at nadagdag sa kanila
àng may 3,000 tao nang araw na iyon.
M~la nga noon, itinala sa aklat ng Mga

Gaw~ ang ginawang pagsaksi ng mga mana-
nampalatayang puspos ng Espiritu. Nagpa-
totoo sila tungkol kay Jesus saan man sila
magtungo.v

Nagbabautísmo pa rin ba ng~on si Jesus
sa pamamagitan ng Espiritu Santo? Oo! ang
hula ni Joel ay higit na malawak na ,natutu-
pad ngayon kaysa alinmang panahon sa ka-
saysayan. Sa buong mundo, angaw-angaw na
mananampalataya ang tumatanggap ng bau-
tismo ng Espiritu Santo. Si Jesus ay nagha-
hatid ng bagong buhay at kapangyarihan 'sa
maraming iglesya. Tinatawag natin itong
"Ka:rismt:ttikong pa.gpatpanibag<mrr-oohay." Ang
ibig sabihin ng "Karisma" ay kaloob. Ang
Espiritu Santo-ay dumarating bilang isang ka-
loob at kalakip nito ang maraming kapangya-
rihang espirituwal.

Nais ni Jesus na maging Tagapagligtas mo,
Manggagamot at Tagapag-bautísmo, Dalhin
sa Kanya ang iyong mga pangangailangan. Su-
muko ka sa Kanya. Tutugunin ka Niya nga-
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Ang Gagawin Mo

10. Ilan ang napuspos ng Espiritu
Santo noong Araw ng Pentecostes?

11. Ano ang ginawa ng mga mananam-
palataya nang sila'y mapuspos ng
Espiritu Santo?
.... a) Nagdaos ng pulong ebang-

helistiko
.... b) Pinuri nila ang Diyos sa

mga wikang hindi nila alam .
.... k) Sila'y sumaksi sa mga dayu-

han at ginamit ang mga
wikang natutuhan.

12. Anong uri ng kapangyarihan ang
tinanggap ng mga mananampalataya
noong Araw ng Pentescostes?
.... a) Kapangyarihang pampulitika
.... b) Kapangyarihang eklesiastiko
.... k) Kapangyarihang espirituwal

upang magingsaksi.
13. Kailang nangyari ang pinakamala-

wak na katuparan ng hula ni Joel?

.... a) Noong Araw ng Pentescostes .

.... b) Noong unang bahagi ng Siglo
20

.... k) Sa panahong ito ng karisma-
tikong pagpapanibagong-
buhay.

14. Is pin mo: Nais mo bang makitang
napupuspos ng Espiritu Santo ang
lahat ng Cristiano at sumasaksi para
kay J esus? Idalangin mo ang tung-
kol dito.

Markahan ang iy,:ongmga sagot.
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lita- 7 AraliD! - Mga Sagot

Ang hinihingi ng araling ,ito'y 14 na tamang sagot.
Mula 13 hanggang 14 ay napakahusay na antas;
10 hanggang 12 ay mabuti; 7 hanggang 9, katam-
taman. Kung wala pang 7. ang tama, basahing muli
ang aralin. .

I. Kalusugan ng katawan at katubusan ng kalu-
luwa.

2. Buhay na ganap at kasiya-siya.

3. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata
ang ating mga karamdaman.

S. Si Joel.

6. a) Koredero ng Diyos, b) Isang higit sa akin
k) ang nagbabautismo sa Espiritu Santo, d) Anak
ng Diyos.

7. b) Ang bautismo sa Espiritu Santo.

8. maging mga saksi Niya

10. 120

II. b) Pinuri nila ang Diyos sa mga wikang hindi nila
alam.

12. k) Kapangyarihang espiritual upang maging saksi.

13. k) Sa panahong ito ng karismatikong pagpapa-
nibagong-buhay. .

Bilang ng mga tamang sagot Antas. . .


