Leksyon

S
"SI JESUCRISTO"

l. Kinsa si Jesu-Cristo?
• Si Cristo mao ang bugtong anak sa Dios
anak usab sa tawo. Gipanganak siya ni
Maria nga ulay.
Lukas 1:30-33. Ug ang manolunda miingon kaniya, "Ayaw kalisang Maria, kay
naangkon mo ang kahimuot sa Dios. Ug
tanawa, magasamkon ikaw ug ikaanak mo
ang usa ka bata nga lalaki, ug siya imong
paghinganlan si Jesus.
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Siya mahimong bantugan ug pagatawgon
nga anak sa labing halangdon; ug kaniya
igahatag sa Ginoong Dios and trono sa
iyang amahan nga si David, ug iyang pagharian ang banay ni Jacob hangtud sa kahangturan;
ug walay pagkatapus
ang
iyang gingharian.
Juan 1: 14. Ug ang Pulong nahimong
tawo ipon kanamo mipuyo siya nga puno
sa grasya ug sa kamatuoran; ug among
nakita ang iyang himaya, ang himaya nga
ingon sa pagadawaton sa bugtong anak
gikan sa Amahan.
2. Unsay kahulugan

sa pulong "Jesus"?

• Kini nagakahulugan
nga "Manluluwas".
Mateo 1:21. Ug igaanak niya ang usa
ka bata nga lalaki, ug siya imong pagangalanan nga si Jesus, kay iya mao man
ang magaluwas sa iyang katawhan gikan
sa ilang mga sala.
3. Unsa ang kahulugan

sa pulong "Cristo"?

• Kini nagakahulugan nga "Ang dinihog sa
Dios" o ang Messias.
Mateo 16: 16. Si Simon Pedro mitubag
nga nag-ingon, "Ikaw mao ang Cristo, ang
anak sa Dios nga buhi".
4. Kinsa ang Amahan

ni Jesus?

• Ang Dios mao ang amahan ni Jesus.
2 Pedro 1: 17. Sa iyang pagkadawat sa
pasidungog ug himaya gikan sa Dios nga
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Amahan sa diha nga gihatud kaniya sa
halangdon himaya ang tingug nga nagingon, "Kini mao ang akong pinalanggang anak nga kaniya may kalipay ako."
5. Kinsa ang inahan

ni Jesus?

• Si Maria mao ang inahan ni Jesus.
Lukas 1: 30,31.
Ug ang manulonda miingon kaniya, "Ayaw kalisang, Maria kay
naangkon mo ang kahimuot sa Dios; ug
tan-awa magsamkon ikaw ug igaanak mo
ang usa ka bata nga lalaki, ug siya imong
paganganlan si Jesus."
6. Nakapahimo

ba kini ni Jesus nga tawo?

• Oo, Si Jesus tawo ug Dios usab. Aduna
siya'y duruha ka kinaiya diha sa usa ka
persona.
Taga-Roma 1: 3, 4. Sa maayong Balita
mahitungod sa iyang anak nga sumala sa
iyang pagkatawo, gianak nga kaliwat ni
David, ug uban sa gahum gipaila nga
anak sa Dios sumala sa Espiritu nga Balaan pinaagi sa iyang pagkabanhaw gikan
sa mga patay, si JesuCristo nga atong
Ginoo.
7. Nganong

mianhi si Jesus sa kalibutan?

• Si Jesus mianhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa tawo gikan sa sala.
Lukas 19: 10. Kay ang anak sa tawo mianhi sa pagpangita ug pagluwas sa nawala.
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Mateo ?O: 28. Maingon nga ang Anak sa
tawo mianhi dili aron siva pag-alagaron
kon dili sa pag-alagad, ug sa paghalad sa
iyang kinabuhi sa pagpakamatay
ingon
nga lukat alang sa daghan.
8. Giunsa pagluwas ni Jesus ang tawo gikan
sa sala?

• Si Jesus nagpakamatay sa krus sa Kalbaryo aron sa pagluwas sa tawo gikan sa
iyang sala.
l Juan 1: 7. Ang dugo ni Jesus nga
Iyang Anak nagahinlo kanato gikan sa
tanang sala.

1 Pedro 1: 18,19.
Kamo sayud nga gikan
sa walay hinungdan nga paggawi nga inyong nasunod gikan sa inyong mga ginikanan kamo gitubos, dili pinaagi sa mga
butang madugta ingon sa salapi ug bulawan, kondili sa bililhong dugo ni Cristo
nga daw sa nating kar ero nga walay
buling o hugaw.
9. Karon, naluwas na ba ang tanang tawo,
maingon nga si Jesus nagpakamatay man
alang kanila?

• Gikinahanglan
nga ang matag usa
tawo modawat gayud ni Jesus ingon
iyang kaugalingon nga Manluluwas.
was niini ang kamatayon ni Jesus dili
kaluwas kaniya.
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Marcos 16.15, 16. Ug siya miingon kanila, "Panglakaw kamo sa tibook kalibutan ug iwali ninyo ang maayong Balita
ngadto sa tibook kalibutan. Ang motoo ug
magpabautismo
maluwas, apan ang dili
motoo paghukman sa silot.
Juan 3: 16. Kay gihigugma gayud sa
Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron
ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kondili may kinabuhing dayon.
Juan 3: 17, 18. Kay gipadala sa Dios ang
iyang anak nganhi sa kalibutan; dili aron
ang kalibutan iyang pagahukman sa silot,
kondili aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Ang mosalig kaniya dili pagahukman sa silot, apan ang dili mosalig nahinukman na sa silot, kay wala man siya
motoo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios.

10. Unsang nahitabo nga milagro, tapos molabay ang tulo ka adlaw gikan sa pagkamatay ni Jesus sa krus?
• Si Jesus nabanhaw gikan sa mga minatay,
ug sa makadaghan nga higayon nagpakita
sa iyang mga tinun-an.
I Corinto 15: *7. Nga siya gilubong, nga
siya nabanhaw sa ikatulo nga adlaw sa
kasulatan, ug nga nagpakita siya kang
Cefas, unya ngadto sa napulo ug duha.
Unya sa usa ka higayon nagpakita siya
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ngadto sa kapin sa lima ka gatus nga igsoon, nga ang kadaghanan kanila mga buhi
pa, bisan -may pila kanila nga patay na.
Unya nagpakita siya ngadto kang Santiago, ug unya ngadto sa tanang mga
apostoles.
11. Unsay gipamatud-an
Jesus?

sa pagkabanhaw

ni

• Ang pagkabanhaw ni Jesus nagpamatuod
nga siya Anak sa Dios.
Taga-Roma 1:4: Ug uban sa gahum gipakita nga anak sa Dios sumala sa Espiritu nga balaan pinaagi sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay, si Jesu-Cristo
nga atong Ginoo.
12.

sa

katapusan
Jesus?

unsa

ang

nahitabo

kang

• Mikayab siya ngadto sa langit samtang
ang iyang mga tinun-an nanagsud-ong
kaniya.
Lukas 24:50,51. Unya iyang gipadala
sila ngadto sa gawas hangtud sa Betania,
ug sa naisa niya ang iyang mga kamut,
iyang gipanalanginan sila, ug samtang
nagpanalangin pa siya kanila, siya mipahawa gikan kanila ug gibayaw ngadto sa
langit.
13. Unsa ang buhat ni Jesus karon?

• Si Jesus nagalingkod sa tupad sa Amahan
ug nagahangyo sa Amahan alang sa atong
mga panginahanglan.
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Hebreohanon
8: l. Aduna kita niining
maong labaw nga sacerdote, nga nagalingkod sa t00 sa trono sa Halangdon
didto sa mga langit.
1 Juan 2: l. Apan kon may makasasala
man gayud, kita adunay manlalaban nga
magaatubang
sa Amahan, si JesuCristo
ang matarung.
Hebreohanon 7: 25. Busa, sa tanang panahon siya arang makaluwas sa mga moduol sa Dios pinaagi kaniya, sanglit buhi
man siya sa kanunay aron sa pagpangamuyo alang kanila.
• Oo. Si Jesus mobalik pag-usab sa samang
paagi nga siya mikayab ngadto sa langit.
Mga Buhat 1: 11. Kining maong Jesus
nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mobalik ra unya sa paagi nga sama
sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa
langit.
1 Mga Tesalonica 4: 16,17.
Kay ang
Ginoo gayud mao ang manaug unya gikan
sa langit inubanan ug singgit sa pagsugo,
ug sa tawag sa puno-an sa mga manulonda, ug sa tingug sa trumpeta sa Dios.
Ug unya ang mga nangamatay diha sa
Ginoo mouna sa pagpamangon, ug kita
nga mga buhi pa nga mahabilin pagasakgawon ngadto sa mga panganud uban
kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kaInternational
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hanginan, ug sa ingon niini kita nagapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon.

ANG IMONG PAGABU

TON

1. Sublia pagsag-ulo ang mg

sag-ulohan
gikan sa una hangtud sa ik limang leksyon.

2. Kon masag-ulo nimo pag-ayo ang mga
sag-ulohon, tubaga ang mg pangutana
sa Talaan sa Tinun-an alang sa ika
limang leksyon.
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