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SI JESUS ANG SALITA

sa Araling Ito'y Pag.aaralan Mo

Ang Diyos ay Nahayag Kay Jesus
Ang katauhan ng Diyos
Ang damdamin, isipan, at plano ng Diyos
An~ kapangyarihan at kalooban ng Diyos

Ang mga Pangalan ng Diyos ay ipinaliwanag
ni Jesus
Ako Nga
Jehova
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Ang Diyos ay Nahayag kay Jesus
Gumagamit tayo ng mga salita upang mag-

hayag ng isipan, upang ipabatid sa iba ang
ating damdamin, naisin, at kalooban. Naki-
kilala tayo at nauunawaan ng mga tao ayon
sa ating sinasabi. Nahahayag ang ating ka-
tauhan sa ating mga salita. .

Si Jesus ay tinawag na Salita. Inihahayag
ng Diyos ang Kanyang sarili sa pamamagitan
ni Jesus. Bukod sa pagbibigay sa atin ni Je-
sus ng mensahe ng Diyos, Siya rin mismo ang
mensahe ng Diyos sa atin.

Ang katauhan ng Diyos
Ang Diyos ay espiritu. Hindi natin Siya

makikita, maririnig, o madarama ng ating li-
kas na pandamdam, Paano natin Siya maki-
kilala, kung gayon? Paano natin mauunawaan
ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sak-
dal, di nakikita; tayo'y mahina, at makasala-
nan pa. Paano maipapakita sa atin ng Diyos
ang sarili Niya? Si Jesus ang katugunan. Ini-
hahayag ni Jesus ang Diyos sa pamamagitan
ng pagkakatawang-tao, Makikilala natin ang
Diyos kapag mamasdan natin si Jesus na Anak
Niya.

Juan 14:9. Ang nakakita sa akin ay naka-
kita sa Ama.

Juan 1:18. Kailanma'y walang nakakita sa
Diyos, subali't ipinakilala siya ng bugtong
na Anak.

Colosas l :15. Si Cristo ang larawan ng Di-
yos na di-nakikita.

Ang Diyos ay nagsalita sa mga tao sa ma-
raming paraan, nguni't pínakamalínaw na ka-
pahayagan ng Kanyang katauhan ang Kan-
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yang Anak - ang buhay na Salita ng Diyos.
Nagsasalita sa atin ngayon ang Diyos kung bi-
nabasa natin ang tungkol kay Jesus. Ang bu-
hay, gawain, at mga turo ni Jesus ay nagba-
badyang lahat ng tungkol sa Diyos, ayon sa ka-
ranasan ng' tao at sa wikang ating mauunawa-
an.

Hebreo l :1,3. Noong una, nagsalita ang
Diyos sa ating mga ninuno, sa iba't ibang

panahon at sa iba't ibang paraan, sa pama-
magitan ng mga propeta. Nguni't ngayon,

siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng
kanyang Anak - sapagka't kung ano ang
Diyos ay gayon din ang Anak.

Juan l :1,14. Sa pasimula pa'y naroon na ang
Salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at
ang Salita ay Diyos, Naging tao ang Sa-
lita at nanirahan sa piling natin. Nakita
namin ang kanyang kapangyarihan at ka-
dakilaan, puspos ng pag-ibíg at katapatan.

Hindi lamang itinuro ni Jesus sa mga tao
ang tungkol sa Diyos; íbínadya Niya ang ka-
tauhan ng Diyos. Tinukoy Niya ang kabana-
lan ng Diyos, pati kabutihan, karunungan, ka-
awaan, kapangyarihan, at pag-íbîg, Nakita
ng mga tao ang mga katangiang ito na Kan-
yang ibinadya. Inihayag Niya ang pinakama-
tayog na pamantayang moral at namuhay ayon
dito. Namamangha pa rin ang sanlibutan sa
napakainam Niyang turo. Sa pamamagitan
ng gawa, ipinakilala Niya ang pag-ibig ng
Diyos nang paglingkuran Niya ang mga tao at
)binigay ang Kanyang buhay para sa iba.

Nang mamatay si Jesus para sa kasalanan
natin, makikita sa krus ang napakalinaw na
kapahayagan ng katarungan at pag-ibig ng
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Diyos. Kamatayan ang hinihingi ng kataru-
ngan ng Diyos. Dahil sa pag-ibig' ng Diyos
sa mga makasalanan, h!nayaang mamatay si
Jesus bilang kapalit ng mga makasalanan.
Udyokng pag-ibig, idinalangin pa Niya na pa-
tawarin yaong nagpapako sa Kanya sa krus.
O! Kay dakilang pag-íbígl Kahangahangang
talaga ang ating Diyos!

Ang Gagawin Mo

1. Anong tawag ang ginamit ni Juan
kay Jesus sa Juan l :1·14?
..... a) Ang Kordero ng Diyos
..... b) Ang buhay na Salita .
.... , k) Ang Salita.

2. Ayon sa Hebreo l: 1-3, paano nag-
salita sa 'atin ang Diyos sa mga
huling araw na ito?
..... a) Sa pamamagitan ng Kan-

yang Anak .
..... b) Sa pamamagitan ng Kan-

yang propeta.
oo ... k) Sa pamamagitan ng kali-

kasan.
3. Anong uri ng pamantayang moral

ang inihayag at isinabuhay ni Jesus?
..... a) Yaong pangkaraniwan sa

panahong iyon .
...... b) Ang Pinalêamatayog.

oo oo. k) . Bagong moralidad ayon sa
katayuan. .

4. Saan natin makikita ang pinakarna-
linaw na kapahayagan ng kataru-
ngan, kaawaan, at pag-ibig ng
Diyos? .
..... a) Sa panalangin ng Panginoon
..... b) Sa sermon sa Bundok .
..... k) Sa krus.

8inoJí J~U8
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Ang damdamin. isipan, at plano ng Diyos

Ipinahayag ni Jesus and damdamin, isipan.
at plano ng Diyos sa Kanyang pagtuturo at
katauhan. Si Jesus ay dakilang Guro gayun-
man, sinabi Niya:

Juan 8:18. Wala akong ginagawa sa ganang
sarili ko lamang; nagsasalita ako ayon sa
itinuro sa akin ng Ama.
Juan 15:15. Sinabi ko sa inyo ang lahat nr
narinig ko sa aking Ama.
Makaaasa tayo na ang mga itinuro ni Jesus

sa ebanghelyo ay tunay na kapahayagan at
katotohanan ng Diyos. Nakita nating ang
Diyos ~y Amang 'matalino sa lahat at maibi-
gin; "inaalagaan Niyang mabuti ang Kanyang
mga anak. Namumuhi Siya sa kasalanan at
pagkukunwari nlruni't minamahal naman ang
makasalanan. Sinasabi Niya kung paano tayo
maliligtas "at binigyan tayo ng panuntunan -
para sa maligayang buhay. Ibig Niyang ta-
likdan ng mga anak na nalilígáw ang kanilang
kasalanan at manumbalik sa Kanya. Ipínaba-
batid Niya sa atin ang tungkol sa kahanga-
hangang buhay"na inihahanda Niya para sa
atin doon sa walang hanggan Niyang kaharí-
an. Nasusulat sa Salita ng Diyos ang mga
katotohanang ito. t·

Si Jesus; ang buhay na Salita, ay naghayag
ng damdamin ng Diyos. sa pamamagitan
Niya, tínangísan ng Diyos ang Kanyang mga
kaibigan, ang paghihirap ngsangkatauhan, at
ani' pag-aalinlangan ng mga taong nagtakwil
sa Kanya at patungo sa pagkapahamak. NâZ.
alab ang galit ng Diyos laban sa pagkukun,
wari, panlilinlang, at pangangalakal"ng relihi-
yon. Naawa ang Diyos pagkakita sa" mra
taong gaya ng tupang walang pastol. Ipina
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batid ng Diyos na ibig" Niyang maging mali-
gaya sila at walang kasalanan, karamdaman,
at kinatatakutan.

Ang Gagawin Mo

5. Ano ang damdaming ipinadama ni
Jesus (kalungkutan, galit, tuwa,
pagwawalang-bahala, o awa) sa:

.a) pangangalakal ng relihiyon'! "
..... ' .

b) pagkukunwari at panlilinlang?
..... , .

d) paghihirap ng mga tao? .....
•• • • • 0.' ••••••••••••••

e) pagdadalamhati ng kanyang
mga kaibigan? .

6. IsiPin' ~;." À~~ '~g '~ad~;a~a' ~~
Diyos kung minamasdan ang buhay
mo?

Ang kapangyarihan at kalooban ng Di,yos
Ipínakíta sa atin ni Jesus kung ano ang ibig

ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos na
isagawa ang Kanyang layon. Ang buhay ni
Jesus na masunurin at nakíkipag-isa sa Diyos
ay nagpapakita sa atin kung anong uri ng bu-
hay ang nais Niyang taglayin natin. Ang mga
himalang ginawa ni Jesus ay pawang pagba-
badya ng kapangyarihan ng Diyos at ng Kan-
yang pagnanais na tumulong sa mga tao, anu-
man ang pangangailangan nila. Sinabi ni Je-

.• 8US na naparito Siya upang ganapin ang ka-
looban ng Kanyang Ama. Ito'y nagpapatunay
na ibig· tayong pagalingin, patawarin ng
Diyos, at tugunan ang lahat ng ating panga-
ngailangan ngayon.

Bino si Jt#UI
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Juan 5 :36. Ang mga gawang Ipínagagawa sa
akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap
- iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo
niya. •

1 Corinto 1 :24. Si Cristo ~ng kapangyarihan at
karunungan ng Diyos.

Ang Gagawin Mo

7. Isaulo moang l Corinto 1:24.
8. Ang buhay-rli Jesus na lubusang

tumatalima sa Diyos at nakikipag-
isa sa Kanya ay I\ílghaha9ag:
.... a) ng panuntunan ng Diyos

para sa ating buhay,
... b) ng kapangyarihan ng Diyos

na tumulong doon sa nag-
/ susuko sa Kanya ng kanilang

buhay,
.... k) ng ka ig\lan nating maabot

, ang pamantayan ng Diyos .
.... d) ng ating pangangailangan ng

kapangyarihan , ng' Diyos
, upang magawa ang kalooban

Niya. .
9. Ipinakita sa atin ni Jesus na ibig

at magagawa ng Diyos na: .
a) .,. 0. . . . . . .. ang maysakit
b) ang makasalanan
k) ang mga buhay
d) ang lahat nating mga

kailangan .
10. Isipin mo: Ano ang nais gawin ng

Diyos para sa iyo? Tutulutan mo
ba .Siya? Lagyan ng tanda ang
mga bagay sa itaas na ginawa na
ng Diyos para sa iyo. Sulataá ng
X yaong ibig mong gawin Niya
ngayon.
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Ang mga Pangalan ng Diyos ay Ipinaliwanag
<I'Ii Jesus

Makikita natin sa Biblia ang maraming pa-
ngalan ng Diyos. Si Jesus, ang Salita, ang
tumutulong sa atin para maunawaan ang mga
ito 'sapagka't Siya ang tunay na kapahayagan
ng Diyos. •

Ako Nga '.
Nang tawagin ng Diyos si Moises .para pa-

ngunahan ang Kanyang bayan, tinanong ni
Moises ang Kanyang pangalan. Sumagot ang
Diy.os: "Ako yaong si AkoNga," Sinabi Niya
kay Moises na sabihin sa mga tao na sinugo
siya ni Ako Nga. Ang ngalang ito'y nagsa-
saad sa atin na walang hanggan, di nagbaba-
go, ang Diyos. Walang pandarayang masu-
sumpungan sa Diyos. Ginagawa Niya ang mga
bagay na binalak Niyang ganapin. Siya'y ma-
aasahan natin.

Nguni't ano nga ba yaong kinakatawan ng
Diyos? Ano ang gawain Niya? Sinasagct ni I

Jesus ang mga ito sa Kanyang pahayag na na-
ítala sa Ebanghelyo ni Juan. Walong ulit Ni-
yang ikinapit sa sarili ang pangalan ng Diyos
na "Ako Nga." Minsan, ginamit Niy~ ito
upang ilarawan ang Kanyang likas na walanv
katapusan, nang sabihin Niyang naroon na
Siya bago pa si Abraham. Sa ibang pagkaka-
taon, ginamit ni Jesus ang pangalang ito ng
Diyos upang ipaliwanag ang Kanyang katau-
han at ng Diyos - upang ipakita kung ano
ang ginagawa ng Diyos para sa bawa't luma-
lapit sa Kanya. Tutugunin ng dakilang- si Ako
Nga ang lahat ng kailangan natin.

1. "Ako ang tinapay na nagbibigay-bu-
hay." Juan 6 :35. '

2. "Ako ang ilaw ng sanlibutan." Juan
8:12.
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S. "Bago ipinanganak si Abraham, Ako'y
Ako Na." Juan 8 :58.

4. "Ako ang Pinto." Juan 10:9
5. "Ako ang mabuting pastol." Juan 10:11.

6. '1Ako ang muling pagkabuhay at ang bu-
hay." Juan 11:25.

7~ "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang
buhay." Juan 14 :6.

8. "Ako ang tunay na puno ng ubas." Juan
15:1.

" "lJ
Ang GagaWin Mo

11. Bakit mahalaga ang mgà talatang
may Ako?
.... a) Ipinaliliwanag nito "~iig

pangalan ng Diyos .
.... b) Ipinakikita nito sa atin ang a

likas ng Diyos .
.... k) Ipinakikita nito ang magaga-

wa ni Jesus para sa atin .
.... d) Lahat ng nasa itaas nito.
Isipin mo: Pag-aralan ang mga
Ako ni Jesus. Talagang ganito ba
siya sa iyo? Lagyan ng tanda ang
bawat kaugnayan sa talaan na
ibig mong malasap kay Jesus.
Anu-anong pangangailangan ang
natutugunan ni Jesus sa buhay
mo ayon sa mga katawagang
Ako? Ipagpasalamat mo sa Diyos
ang kanyang katauhang ito.

12.

93
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JehOTa
. Ang ibig sabihin ng Jehova ay Wclug

Hanggan o Nabubuhay na sa Si11lfUh pai. Iti-
nambal ito sa ibang salita upang bumuo ni'
mga pangalang pinagsanib. Lahat ng ito'y
salig sa personal na kapahayagan DW. Diyos
at nagsasaad kung sino Siya at kung ano ang
ginagawa Niya' para sa mga tao. si Jesus
...;;...ang Salitang naghahayag sa atin kung sino
ang Diyos - ay nagbabadya ng katotohanan
ng mga pangalang ito ng Diyos.

1. Jehova-jireh - ang Panginoon ang mag-
hahanda.
Genesis 22:8. At sinabi ni Abrahmu,
Diyos ang maghahanda ng korderong pio
nakahandog na susunugin.

1 PedJ:O1:19,20. Ang itinubos sa
inyo'y ang buhay ni Cristo na
inihain sa krus. Siya ang Kor-
der.ong walang batik at kapin-
tasan. Itinalaga na siya ng Di-
yos sa gawaing ito bago pa ni-
likha ang' daigdig.

Si Jesus ang kordero ng Diyos na inihanda
upang tumubos sa ating kasalanan at nama-
tay na kapalit natin.

2. Jehova-ropheka - ang Panginoo ang
Nagpapagaling
Exodo 15:26. Ako ang Panginoon na
nagpapagaling -sa iyo.

Mateo 8 :16. Pinalayas ni Jesus
ang masasamang espiritu at pi-
nagaling ang lahat ng may ka-
ramdaman. Si Jesus, ang Da-
kilang Manggagamot, na nag-
papagaling ng katawan, isip.

g puso, at bagbag na espiritu.
3. ./ehova-solom. - Ang Panginoon ang Ka·
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payapaan natin.
Hukom 6:24. Nagtayo roon si Gideonng
isang dambana sa Panginoon, at tina-
wag na Jehova-salom.
Juan 14 :23,27. Sumagot si Jesus •••.
"Kapayapaan ang iniiwan ko sa iny,o.
Ang aking kapayapaan ang. ibinibigay
ko S8 inyo." '

Binibigyan tayo ni Jesus ng
panloob na kapayapaang di na-
sasalig sa mga pangyayari -
kapayapaan sa Diyos, pansari-
ling kapayapaan, at kapayapa-
an sa iba.

4. Jehona-roni - ang Panginoong ang
aking Pastor.
Awit 23:1. Ang Panginoon ang aking
pastor; hindi ako mangangailangan.
J u a n 10:7.11.' Sinabi ni
Jesus .' .. "ako ang mabuting-
pastol. Iniaalay ng mabuo
ting pastol ang kanyang bu-
hay para sa mga tupa."

Si Jesus-ang Mabuting Pastol-ay namatay
upang iligtas tayo at nabubuhay ngayon upang
pangalagaan ang lahat ng sumusunod sa kan-
ya.

5. Jehooo-teidkenú - ang Panginoon ang
ating Katuwiran.

Jeremias 23:6. Ito ang pangalan na
itatawag sa kanya: ANG PANGINOON
AY ATING KATUWIRAN. j.
2 Corinto 5:21. Hindi nagkas~a si
Cristo nguni't alang-alang sa ating ka-
pakanan, siya'y ibinilang na makasala-
nan upang tayo'y makipag-isa Sa kanya
at mapabanal sa harapan ng Diyossa pa- ,
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mamagitan niya.
Iisa ang paraan para magka-
roon ng malinis na puso't 00-
hày. Màkakamtan natin ang
maayos na pamumuhay at ka-
ugnayan sa Diyos sa ating rpa-

\/Jkikipag-isa kay Jesus, Siya ang
~ ating katuwiran.

6. JekcJ1xHhammtlh - ang Panginoon ay
nasa kasalukuyan.'

Ezekiel 48 :35. Ang Panginoon ay naro-
roon.

\ I I /1 / ./ Mateo l :22.At tatawagin siyang
\~/:, Q' Emmanuel (ang kahuluga'y
;; -;:.~~ "Kasama natin ang' Diyos.")
~ o _ --\~ Nangako sa. atin si Jesus. na
:, ~ lagi Siyang sasaatin, Siya'y
, I laging malapit upang tulungan
I \ '. " tayo.

7. Je1unJaJi-nissi - Ang Panginoon ang
ating Watawat. '
Exodo 17:15. At nagtayn.si Moises ng
iisang dambaria at pínanganlang J eho-
vM-nissi (Watawat ng Pangínoon.)
Juan 16:33. "Mayroon kayong kapigha-
tian dito sa sanlibutan; nguni't lakasan
ninyo ang inyong loob! Napagtagumpa-
yan ko na ang sanlibutan!"

b
Ang ibig, sabihin' ng tawag na

\~' ito')" si Jesus a~g at.ing Taga-
panguna, ang ating Tagumpay,
at Kalakasan. Kung )<nsama
Siya, lalakas tayo at magtata-
gumpay sa pakikibaka.sa buhay.

Ano ang kahulugan sa iyo ng mga panga-
lang ito? Ito'y tumutukoy na kung si Jesus
ang iyong Tagapagligtas, ang Panginoon ang
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maghahanda para sa iyo. Pagagalingin ka
ng Pangino ng Panginoon ang' g Ka-
payapaan. agiging Katuwiran mo ang Pa-
nginoon, kasama mong lagi, at iyong 'I'agum- .
pay. Ito ang magiging halaga sa iyo ni Jesus.
kung .Isusuko mo sa Kanya ang" iyong buhay,
ipahahayag angiyon.g mga kasalanan, at ta -
tanggapín mo Siya sa iyong buhay,

Ang Gagawin Mo

13. Ibigay ang kahulugan ng mga
pangalang ito:
a) Jehovah-jireh .
b) Jehovah-rophekah .
k) Jehovah-salom .
d) Jehovah.rohi ., .
e) Jehovah-shammah .
g) Jehovah-tsidkenu '" .
h) Jehovah-nissi .

14. Isipin mo: Pag-aralan ang bawat
katawagang ito kaugnay ng sarili
mong karanasan. Nagpakahayag
na ba saiyo si Jesus bilang Diyos
na naghahanda ng iyong kaila-
ngan, manggagamot, at iba pa?
Lagyan ng tanda ang bawat bagay
na naranasan mo bilang pansari-
ling pagpapahayag sa iyo ng
Diyos. Sulatan ng X yaong ibig
mong maranasan ngayon. Idala-
ngin ito, pasalamatan ang Diyos
na nagpahayag sa iyo sa pamama-
gitan ni Jesus.

Markahan ang iyong mga sagot.

97
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Ang
ito'y

l. k) Ang Salita.
2. a) Sa pamamagitan ng Kanyà'ng Anak.
3. k) Ang pinakarjjátayog.
4. k) Sa krus.
5. a) Galit, b) Galit, k) Ka.lungkutan, aWa

d)Kalungkutan, awa '
e) Kalungkutan, ~wa

8. a) nlp;anuntunan ng Diyos
b) .ng kapangyarihan ng Diy()s

9. a) pagalingin, b) patawarin,
ibigay:

11. d) Lahatng'nasa itaas,nitb.
13. a) Jéhovah-jíreh - AngPanginoo:rJ. ang

hahanda
b) Jehova-ropheka - Ang Panginoon ang ati~g
. manggagamot '
k),Jehovah-salom- Ang Panginoon ~ng aÚng

Kapayapaan
d)Jehovah-rohi-AngPanginoon ang ating

Pástol
e) Jehova-tsidkenu-' Ang Pânginoon ang ating

katuwiran
g) Jehova shamrnah ~ AngPánginqol1 ay nasa.

Kasalúkuyan .. . . ' .
h) Jehova-russí - Ang Panginoon ang

WataWat
Bilangrig mga támang sagot


