Ang Hiwaga ng Kabanalan
Leksyon 13

1. Tinukoy ni Jesus ang Kanyang sarili bilang sino?
Juan 3:18_____________________________________________________________________
2. Paano ipinakilala ni apostol Juan si Jesus sa kanyang mabuting balita?
Juan 1:1______________________________________________________________________
3. Ano ang tumatahan kay Jesus?
Colosas 2:9___________________________________________________________________
4. Ano si Jesus sa Kanyang Ama?
Hebreo 1:3____________________________________________________________________
5. Gaano na katagal nariyan si Jesus?
Micas 5:2_____________________________________________________________________
6. Anong mga pangalan ang ibinigay kay Jesus?
Isaias 9:6_____________________________________________________________________
7. Ano ang itinawag ni Tomas kay Jesus?
Juan 20:28____________________________________________________________________
8. Ano ang kahulugan ng pangalang Emmanuel?
Mateo 1:23___________________________________________________________________
9. Ano ang, walang pagtatalo, ang dakilang hiwaga ng kabanalan?
1 Timoteo 3:16_________________________________________________________________
“At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian,
kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan.” Juan 1: 14

10. Kinuha ni Jesus ang anong likas?
Hebreo 2:14___________________________________________________________________
“Sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay
hinatulan ng Dios sa laman ang kasalanan.” “ Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay
matulad sa kaniyang mga kapatid.” Roma 8: 3; Hebreo 2: 17

11. Kinuha Niya ang likas na katauhan ng kaninong binhi?
Hebreo 2:16_________________________________________________________________
“Ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman.” Roma 1: 3

12. Dapat bang harapin ni Jesus ang mga sakit at malulubhang mga tukso na dumarating sa
atin?
Hebreo 4:15___________________________________________________________________
“Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid
ng kahinaan.” Hebreo 5: 2
“Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso.” Hebreo 2: 18
“Sapagka't hindi niya kinakailangan na ang sinoman ay magpatotoo tungkol sa tao; sapagka't nalalaman nga
niya ang isinasaloob ng tao.” Juan 2: 25

13. Ano ang isa sa mga bagay na dapat Niyang pagtiisan?
Hebreo 12:3___________________________________________________________________
14. Paano Niya hinawakan ang personal na abuso?
1 Pedro 2:23__________________________________________________________________
15. Sa Kanyang personal na buhay, gaano karaming silid ang iniwan ni Jesus para kay Satanas?
Juan 14:30____________________________________________________________________
16. Anong kaisipan ang sinabi ni Jesus na magpapapasaya sa atin sa gitna ng mga kapighatian?
Juan 16:33____________________________________________________________________
17. Sa kataasan ng buhay ng pagtatagumpay, ano ang ginawa ni Jesus?
1 Pedro 2:24__________________________________________________________________
“Si Cristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan.” 1 Corinto 15: 3
“Mangagkaroon kayo sa inyo ng pagiisip, na ito'y na kay Cristo Jesus din naman: Na siya, bagama't nasa
anyong Dios, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa
Dios, Kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao: At palibhasa'y
nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kaniyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa
kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus.” Filipos 2: 5-8

18. Ano ang sinabi Niya sa krus na naghahayag ng mas matinding pagtangis na dapat Niyang
pagtiisan?
Mateo 27:46__________________________________________________________________
“Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin: upang tayo'y maging sa
kaniya'y katuwiran ng Dios.” 2 Corinto 5: 21

19. Ang lahat ng ito ay ginawa ni Jesus para sa atin na anong uri ng mga tao?
Roma 5:7, 8___________________________________________________________________
20. Ano ang buong layunin ng Kanyang buhay dito sa lupa?
Mateo 20:28__________________________________________________________________
Para sa nakapupukaw na propesiya tungkol sa misyon ni Cristo, basahin ang Isaias 53.

Sa Liwanag ng Salita ng Diyos....

O Nauunawaan kong pinagdaanan ni Jesus ang lahat ng aking nararanasan at higit pa rito, ngunit
hindi nagkasala, upang ako ay mapalaya mula sa kasalanan.

O Ninanais ko sa buhay ko na maakit sa pag- ibig para kay Cristo na dumaan ng higit pa para sa
akin.
Karagdagang mga puna:________________________________________________________
Pangalan:_____________________________________________________________________
Susunod na Leksyon: Ang Pinaka Malaking Propesiya ng Sanlibutan

