
Niining Leksyona Matun-an Mo Kini:

Si Jesus ug si Nicodemo

Ang Pagpakatawo Pag-usab

Kinabuhi nga Pagatan-awon

Si Jesus ug si Juan

Siya nga Mianhi Gikan sa Langit
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SI JESUS UG Sf NICODEMO
(Basaha ang Juan 3: 1-21).

Ang Pagpakata wo Pag-usab
Basaha ang Juan 3: 1- 21 pag-usab

Si Nicodemo usa ka magtutudlo ug usa ka
pangulo sa relihiyon. Siya maalamon ug nag-
kinabuhi nga matarung. Nagahunahuna siya nga
ang mga maayong butang nga iyang gibuhat
makapahimuot sa Dios ug makahatag kaniya ug
Inna sa langit. Miingon si Jesus kaniya nga,
"Gawas kon ang tawo igaanak pag-usab, dili siya
makakita sa gingharian sa Dios."

Gipasabut ni Jesus nga adunay duha ka klase
sa kinabuhi, una ang Jawasnongkinabuhi ug ang
ikaduha ang espirituhanong kinabuhi. Nagpaka-
tawo kita diha sa unod apan nakadawat kita ug
espirituhanong kinabuhi gikan sa espiritu sa
Dios. Nakat-onan na nato sa Juan l: 12 nga
nakadawat kita niining bag-ong kinaiya, ug
natawo kita pag-usab sa dihang midawat kita
kang Jesu-Cristo ingon nga atong Manluluwas.
Ang Dios nahimo natong Amahan. Natawo kita
diha sa Dios. ug nangahimo kitang mga anak sa
Dios.

2 Corinto 5: 17. Busa 'kon ang tawo anaa
kang Cristo, siya bag-o nang binuhat, ang
daang mga butang nagpangagi na, tan-awa,
ang mga bag-ong mga butang nahiabot na
Miingon si Jesus nga ang pagpakatawo pag-

usab mao ang pagpakatawo diha sa "tubig" ug
sa "espiritu." Sa kanunay ang Biblia nagagamit
ug mga pulong nga lahi sa kasagarang ginapasa-
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bot niini. Ang pulong nga "Tubig" nagpasabot
sa panghinlo sa sala. Kini bahin sa atong
kaluwasan.

Tito 3: 5 Kita iyang giluwas pinaagi sa paghu-
gas sa pagpakatawo pag-usab, ug sa
pagkabag-o diha sa Espiritu Santo.

Juan 15:3. Kamo nangahinlo na tungod sa
pulong nga akong gisulti kaninyo.

Ang espirituhanong paghinlo nagagikan sa
pagpamati ug pagtuman sa pulong sa Dios. Sa
paghisgut ni Jesus mahitungod sa pagpakatawo
pag-usab diha sa tubig, nagatoo kita nga nagpa-
sabot kini nga natawo kita pag-usab pinaagi sa
pagpamati sa Pulong sa Dios ug sa pagtuman
niini.
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Kinabuhi Nga Pagalantawon
(Basaha ang Juan 3: 14-21 pag-usab

Dihay usa ka panahon nga ang mga tawo sa
Dios nakasala ug gisilutan sila pinaagi sa pag-
paak kanila sa mga bitin. Nahigugma ang Dios
kanila ug misulti ngadto kang Moises sa pag-
patindog ug usa ka tumbaga nga bitin diin
malantaw sa matag-usa. Bisan kinsa nga motan-
aw niini mamaayo ug kadtong wala motan-aw
namatay.

Ang matag usa niining kalibutana nagasupak
sa Dios ug gisilutan sa kamatayon. Apan nahi-
gugma ang Dios kanato. Ug gipakita Niya kini
pinaagi sa pagpadala sa Iyang Bugtong Anak aron
pagpakamatay alang kanato. Gipataas si Jesus
ibabaw sa krus sama sa bitin nga tumbaga. Ang
matag-usa nga motan-aw Kaniya ug magasalig
Kaniya mamaayo gikan sa sala. Ug kadtong dili
motoo Kaniya mamatay diha sa ilang mga sala.
Apan kadtong nagatan-aw kang Jesus makadawat
ug kinabuhing dayon.

Buhata Kini

3. Sag-uloha ang Juan 3: 16; Kini mao ang
labing gihigugma nga bersikulo diha sa
Biblia.

4. Unsa ang labin~ dakuu& !<amatuotan
nga ang Dios nahigugma kanato.

a) Gihatag Niya ang Iyang Bugtong
Anak aron sa pagluwas kanato.

b) Gihatag Niya ang Iyang Kinabuhi.
c) Motubag Siya sa mga Pag-ampo.
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SI JESUS UG SI JUAN
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Ang panon sa katawhan nga kaniadto nagapa-
minaw kang Juan nangadto na kang Jesus aron
sa pagpamati Kaniya. Daghan sa mga tinun-an
ni Juan mibiya kaniya ug nagasunod na kang
Jesus. Apan wala maguol si Juan niini. Gipadala
siya sa Dios aron pagsulti sa katawhan mahi-
tungod kang Jesus. Mao nga malipay siya sa
dihang gibiyaan siya nila aron pagsunod kang
Jesus.

Ang hunahuna ug mga pulong ni Juan
nagapakita kon unsa ka ligdong ug pagkamapa-
ubsanon nga pagkatawo siya. Ang iyang mga
pulong angayan natong himoong gabayan sa
kinabuhi. Alang kang Juan, si Jesus ug dili ang
iyang kaugalingon mao ang mahinungdanon sa
iyang kinabuhi.

IJuan 3:30. Siya kinahanglan magatubo, sam
tang ako kinahanglan magakunhod.

Buhata Kini

5. Sag-uloha ang Juan 3:30
6. Pag-ampo nga si Jesus mahimong labaw pa

ka mahinungdanon sa imong kinabuhi
matag adlaw.
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SIYA NGA MIANHI GIKAN
SA LANGIT

(Basaha ang Juan 3:31-36)

Niining mga bersikuloha si Juan nga magsu-
sulat sa Ebanghelyo nagpahibalo kanato nga si
Jesus mao ang mianhi gikan sa langit. Labaw
Siya kadaku kay sa kang bisan kinsa dinhi
niining kalibutan. Puno Siya sa Espiritu sa Dios.
Nahigugma ang Dios Kaniya ug naghatag Kaniya
sa gahum ibabaw sa tanang butang:

IJuan 3:36. Ang mosalig sa Anak may kina
buhi nga dayon; apan ang dili mosugot sa
Anak dili makatilaw ug kinabuhi; hinonoa ang
kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya.

Daghang mga bersikulo niining capituloha
nagasulti mahitungod sa kinabuhing dayon. Ang
kinabuhing dayon dili mao ang pagkinabuhi
dinhi niining kinabuhia karon ug hangtud sa
kahangturan. Kini mao ang dili matapus nga
kinabuhi sa Dios, ang matang sa kinabuhi nga
anaa kang Jesus. Bisan pa tuod nga namatay si
Jesus, wala matapus ang Iyang kinabuhi.
Nabanhaw Siya gikan sa lubnganan ug buhi sa
kahangturan.

Kon kita nagasalig kang Jesus duna kitay
kinabuhing dayon. Ang atong mga lawas ma-
matay' apan kon mahitabo na kini ang atong mga
espiritu mobalik ngadto sa Dios ug magakinabuhi
kita uban Kaniya sa walay katapusan. Ug ingon
nga ang lawas ni Jesus nabanhaw man gikan sa
mga patay, ang mga lawas usab niadtong
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nanagsalig kang jesus mabanhaw ra usab gikan
sa mga patay aron pagpahimulos sa kinabuhing
dayon.

Buhata Kini

mga ag n
. nlini ga le

11. Sulati ang Rek d sa Estudyante" alang
sa ikatulong leksyon.
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Mga Tubag sa Ika-3 nga Leksyon

Kon aduna kay lima ka hustong mia tubag,
markahi ug labing maayo; kon upat, markahi ug
maayo; kon tulo, kasarangan. Kon uhot. tulo
ang imong hustong mga tubag, basaha pag-usab
kining leksyona.

1. b) Walay bisan usa nga makakita sa
gingharian sa Dios gawas kon magpa-
katawo pag-usab.

2. a) Pagpakatawo diha sa Dios pinaagi sa
pagtoo kang Jesus ug pagdawat kaniya
ingon nga Manluluwas.

4. a) Gihatag niya ang Iyang Bugtong Anak
aron sa pagluwas kanato.

7. c) Dili Kita maluwas.

8. b) Ang atong lawas mamatay, apan kita
moadto aron sa pagkinabuhi uban sa
Dios sa walay katapusan.

Gidaghanon samga Hustong Tubag_
Grado _


