Jagna Christian Gospel Fellowship

GOD'S GREATEST GIFT
( John 3:16 )
Introduction: Panahon sa kasaulogan nga gitawag nilag pasko ang hunahuna sa mga tawo
anaa kasagaran sa mga regalo o mga bonuses. Mao nga kasagaran sa mga tawo kon
makadawat sila niining mga butanga malipayon sila. Apan ang Dios lamang ang makahatag sa
pinaka-importanteng gasa nga madawat sa kinabuhi sa usa ka tawo. Ang pinakadakong gasa
sa Dios sa tawo sumala sa Biblia mao si Jesus.

1. JESUS IS THE GREATEST GIFT OF GOD TO MANKIND
Juan 3:16(ABMBB) "Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibotan ug tungod
niini gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili
malaglag kondili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon."
( This is a very popular verse of the Bible because this explains the greatest gift of God)

1 Juan 4:9-10 "Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato pinaagi sa pagpadala
sa iyang bugtong Anak nganhi sa kalibotan aron makabaton kita sa kinabuhing
walay kataposan pinaagi kaniya. (10) Ang matuod nga gugma mao kini: dili kita
maoy unang nahigugma sa Dios kondili siya maoy unang nahigugma kanato.
Gipadala niya ang iyang Anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga
sala."
Roma 5:8 "Apan gipakita sa Dios ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato kay
sa makasasala pa kita nagpakamatay si Cristo alang kanato."
a) JESUS IS GOD'S BELOVED SON
Mateo 3:16-17 "Human gayod sa pagbunyag kang Jesus, mikawas siya sa tubig.
Unya naabli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mipaubos daw salampati
ug mitugdong kaniya. (17) Unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, 'Kini mao ang
pinangga kong Anak nga nakalipay kanako pag-ayo."

Mateo 17:1-5 "Tapos sa unom ka adlaw gidala ni Jesus si Pedro ug ang magsoon
nga si Santiago ug si Juan ngadto sa taas nga bukid. (2) Samtang nagtan-aw sila
kaniya, nausab ang iyang panagway. Ang iyang nawong misanag sama sa adlaw
ug ang iyang bisti mihayag sa kaputi. (3) Unya nakita sa tulo ka tinun-an si
Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Jesus. (4) Si Pedro miingon kang Jesus,
'Ginoo, maayo nga ania kita dinhi. Kon gusto ka, magbuhat ako dinhi ug tulo ka
tolda, usa alang kanimo, usa alang kang Moises ug usa alang kang Elias. (5)
Samtang nagsulti siya niini, usa ka masanag nga panganod ang mitabon kanila
ug unya usa ka tingog gikan sa panganod ang miingon, 'Kini mao ang pinangga
kong Anak nga akong gikahimut-an. Pamati kamo kaniya.!"
2 Pedro 1:16-18 "Wala namo ipasikad sa tinumo-tumong mga sugilanon ang
among pagsangyaw kaninyo mahitungod sa gamhanang pag-anhi sa atong
Ginoong Jesu-Cristo. Kami mismo nakakita sa iyang pagkahalangdon.
(17) Didto gayod kami sa dihang gipasidunggan siya sa Dios nga Amahan ug may
tingog gikan sa Kahitas-an nga nag-ingon, 'Kini ang hinigugma kong Anak nga
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akong nahimut-an! (18) Nakadungog gayod kami sa maong tingog nga gikan sa
langit samtang kami uban kaniya didto sa balaan nga bukid."

b) JESUS VOLUNTERED HIMSELF TO DIE IN OUR BEHALF
Filipos 2:5-8(ABMBB) "Angay ninyong batonan ang hunahuna nga gibatonan ni
Cristo Jesus nga mao kini: (6) Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga
magpabiling tupong sa Dios. (7)Hinuon sa iyang kaugalingong kabubut-on
gibiyaan niya kining iyang katungod ug nahimong usa ka ulipon. Natawo siya
sama sa kasagarang tawo; Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa
kamatayon – bisan sa iyang kamatayon sa krus."
Hebreo 10:5-7, 10-12 "Tungod niini, sa dayon nang anhi ni Cristo sa kalibotan,
miingon siya sa Dios, 'Dili ka gusto sa sakripisyo ug mga halad nga mananap,
apan giandaman mo ako ug usa ka lawas. (6) Wala ka mahimuot sa halad nga
mga mananap nga gisunog didto sa halaran, o sa mga sakripisyo sa pagwagtang
sa mga sala. (7) Unya miingon ako, Ania ako, O Dios, aron pagtuman sa buot
mong ipabuhat kanako, sumala sa nahisulat kanako diha sa libro sa Balaod.
(10)Tungod kay gituman ni Jesu-Cristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya,
nahinloan kitang tanan sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas
sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon. (11)Adlaw-adlaw ang matag
pari nga Judio nagbuhat sa iyang relihiyosong tulomanon ug nagsubli-subli
paghalad sa samang mga sakripisyo. Apan kining mga sakripisyoha dili gayod
makawagtang sa mga sala. (12)Apan si Cristo naghalad ug usa ka sakripisyo
alang sa mga sala. Kining sakripisyoha epiktibo hangtod na gayod sa
kahangtoran. Ug unya milingkod siya sa tuo sa Dios.”
(Ang libro sa Balaod sa AB nga hubad linukod nga basahon)

Gipadayag 1:5 "Ug gikan kang Jesu-Cristo, ang kasaligang saksi, ang unang gibanhaw
nga mao usab ang nagmando sa mga hari sa kalibotan. Gihigugma kita niya ug pinaagi
sa iyang dugo giluwas kita niya sa atong mga sala."

1 Juan 3:16 "Gihatag ni Cristo ang iyang kinabuhi alang kanato. Pinaagi niini
atong maila ang tinuod nga gugma. Busa angay usab kita nga maghalad sa atong
kinabuhi alang sa atong isigkatawo."
Efeso 3:18-19 "Ug uban sa tanang katawhan sa Dios, makabaton kamog gahom
sa pagsabot sa kalapad ug kataas, sa kahabog ug kalawom sa gugma ni Cristo.
Hinaot pa unta nga masayod kamo sa dili matugkad nga gugma ni Cristo ug sa
ingon niana makinabuhi ninyo ang kinaiya sa Dios."
2. JESUS IS GOD'S ONLY INSTRUMENT FOR MANKIND TO BE SAVED
Juan 14:6 "Si Jesus mitubag, 'Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.
Walay makaadto sa Amahan kon dili moagi kanako."
Juan 10:9 "Ako ang pultahan; ang mosulod agi kanako maluwas; mosulod siya
ug mogula ug makakaplag siyag masibsib."
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Buhat 4:12 "Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay wala nay laing
ngalan sa tibuok kalibotan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga
makaluwas kanato."
Buhat 16:30-31 "Unya sila gipagawas niya sila ug gipangutana, 'Sir, unsa may
akong buhaton aron ako maluwas? Sila mitubag, 'Saligi ang Ginoong Jesus, ug
maluwas ka lakip ang imong panimalay.
Roma 6:23 'Kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon apan ang gasa sa
Dios mao ang kinabuhing walay kataposan nga anaa kang Cristo Jesus nga atong
Ginoo."
1 Juan 5:13 "Gisulatan ko kamo niini aron kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa Anak
sa Dios masayod nga kamo may kinabuhing wala kataposan."

3. JESUS DESERVES OUR GIFTS
Mateo 2:1-2,11 "Natawo si Jesus sa lungsod sa Betlehem, sa lalawigan sa Judea
sa panahon nga naghari si Herodes. Unya may mga tawo nga may kaalam bahin
sa bitoon nga nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan ug nangutana: Hain man
ang bata nga natawo nga maoy mahimong hari sa mga Judio? Nakita namo ang
bituon nga nagpahibalo sa iyang pagkatawo sa pagsubang niini didto sa sidlakan ug
mianhi kami aron pagsimba kaniya."

(11) Unya misulod sila sa balay ug nakita nila ang bata uban sa iyang inahan nga
si Maria. Nangluhod sila ug misimba sa bata. Unya giablihan nila ang ilang mga
gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insenso ug mira.
Ngano man nga ang ilang gigasa kang Jesus bulawan, insenso ug mira man dili man mga candy ug duwaan nga maoy ampay ug
ganahan sa mga bata? Atong hinumduman nga ang ilang pagdala sa maong mga gasa dili gayod aksidente kondili ila gayod kining
giplano. Ug kining mga gasaha adunay tagsa-tagsa ka kahulogan.

a) Myrrh – represents His sufferings
WE MUST ACKNOWLEDGE THAT HE DIED FOR OUR SINS (His broken body is our pleasant aroma)

Fron the Internet: High quality myrrh can be identified through the darkness and clarity of the resin. However, the
best method of judging the resin's quality is by feeling the stickiness of freshly broken fragments directly to
determine the fragrant-oil content of the myrrh resin.
The highly valued aromatic gum resin of myrrh has a bitter, pungent taste and a sweet, pleasing aroma.

Efeso 5:2(MBB) “Kinahanglan magkinabuhi kamo diha sa gugma, ingon nga
gihigugma kita ni Ctisto ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato, sama sa
mahumot nga halad-sinunog nga makapahimuot sa Dios.”
1 Pedro 2:24(MBB) Didto sa krus gidala ni Cristo diha sa iyang lawas ang tanan
tang mga sala aron dili na kita magpakasala kondili magkinabuhi nga matarong.
Pinaagi sa iyang mga samad nangaayo kamo.”
b) Incense or Frankincense – represents His work as our High Priest
WE MUST ACKNOWLEDGE - HE IS OUR HIGH PRIEST WHO ALWAYS INTERCED FOR OUR SINS IN HEAVEN

Hebreo 4:4 "Busa lig-onon ta ang atong pagtoo kay duna kitay Pangulong Pari nga
halangdon nga atua na sa presensya sa Dios – si Jesus ang Anak sa Dios."

Hebreo 7:24-26 Apan si Jesus buhi hangtod sa kahangtotan ug ang iyang
pagkapari magpadayon. (25) Ug busa makahimo siya, karon ug sa gihapon, sa
Page 3 of 4

Jagna Christian Gospel Fellowship

pagluwas kanila nga modulo sa Dios pinaagi kaniya kay buhi man siya hangtod
sa kahangtoran aron pagpangaliya sa Dios alang kanila. (26)"Busa si Jesus mao
ang Pangulong Pari nga makasangkap sa atong mga kinahanglan. Balaan siya;
wala siyay kalapasan o sala; gilain siya gikan sa mga tawo nga makasasala ug
gibanhaw ngadto sa kalangitan."
Hebreo 3:1(MBB) "Mga igsoon kong Cristohanon nga gitawag usab sa Dios,
himoa ninyong panig-ingnan si Jesus, ang apostol ug pangulong Pari sa pagtuo
nga atong gihuptan."
Lucas 24:47 "Kinahanglan nga isangyaw pinaagi sa iyang ngalan ang mensahe
mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga
nasod, sugod sa Jerusalem."
1 Juan 2:1 "Mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala.
Apan kon may makasala, kita may manlalaban nga si Jesu-Cristo, ang matarong
nga maoy mangatubang sa Amahan."
c) Gold – represents His kingship
Gipadayag 17:Ug nakig-away sila sa Nating Karnero. Apan buntogon sila niya ug
sa iyang mga tinawag ug pinili ug matinumanon nga mga alagad kay siya Ginoo
man sa mg ginoo ug Hari sa mga hari."
Gipadayag 19:11 "Unya nakita ko nga naabli ang langit ug didto may puting
kabayo. Ang nagkabayo niini ginganlag Kasaligan ug Matuod ug diha sa katarong
naghukom siya ug nakiggubat. (13) Nalukop sa dugo ang iyang bisti ug gingnalan
siyag 'Ang Pulong sa Dios'. (16) Diha sa bisti niya ug sa iyang paa nahisulat ang
ngalan: 'Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo."

Colosas 3:15 "Paharia sa inyong kasingkasing ang bahandianong mensahe ni
Cristo. Pagtinudloay ug pagpahimangnoay kamo uban sa tanang kaalam. Pagawit kamog mga salmo ug balaang mga alawiton ug awiti ninyo ang Dios uban sa
pasalamat diha sa inyong mga kasingkasing."
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