Hindumi karon ang Imong Magbubuhat
Leksyon 19
Sa Pinadayag 14:6-12 atong makita ang tulo ka manulunda nga nagdala sa solemni nga mga mensahi ngadto sa
lumulupyo sa yuta. Ang una nagsangyaw nga ang takna sa hukom sa Dios naabot na. (Hinumdumi, ang hukom
nagsugod sa pagtapos sa “2300 ka mga adlaw” sa Daniel 8 ug 9.) Ang ikaduhang manulunda nagsangyaw sa
pagkahulog sa modern nga espirituhanong Babilonya. Ug ang ikatulo nagpasidaan batok sa pagsimba sa mananap
nga mapintas ug sa iyang larawan ug sa pagdawat sa iyang marka.
Sa dihang ang mga mensahe nasangayaw ngadto sa tibuok kalibutan, “ang pag-ani sa yuta” naani na (tanawa
Pinadayag 14:15), ug “ang pag-ani mao ang katapusan sa kalibutan.”, Mateo 13:39
Ang mensahe sa tulo ka mga manulunda, sa pagkatinuod, naglangkob sa katapusang hangyo sa Langit ngadto sa
katawhan iniing katapusang mga adlaw sa kasaysayan sa yuta. Ug tungod niini, sila takus sa tibuok nga pagtagad
kanila nga gusto maandam sa ilang kaugalingon alang sa katapusang mga panghitabo.
Ug kining MAAYONG BALITA mahitungod sa gingharian IGAWALI ngadto sa TIBUOK NGA
KALIBUTAN ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran; ug unya moabut na ang
katapusan.Mateo 24:14
Ug nakita ko ang laing manolunda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan, ug kini siya may gidalang walay
katapusang MAAYONG BALITA aron IMANTALA ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta, sa
TANANG KANASURAN ug kabanayan ug pinulongan ug katawhan.Pinadayag 14:6
1. Sumala sa pasahe, sa kang kinsa man kita dili magsimba?
Pinadayag 14:9 _________________________________________________________________________
2. Sa unsa nga termino nga ang Usa diin kita magasimba pagailhon?
Pinadayag 14:7 _________________________________________________________________________
3. Sa unsa nga basihan diin ang Dios napadayag nga takus sa pagdawat sa himaya, dungog ug gahum?
Pinadayag 4:11 _________________________________________________________________________
Sa tibuok Kasulatan, ang kamatuoran nga ang Dios nagbuhat sa tanang butang gipresentar isip mao
ang nakapahimo Kaniya nga taas sa tanang mga mini nga dios, ug nakapahimo Kaniya nga
mao lamang ang takus sa atong pagsimba (1 Cronicas 16:25-26; Jeremias 10:11-12; Isaias
45:18).
Samtang ang mga moderno nga mga batid sa sensya napakyas sa ilang pagsulay sa pagbatok sa p
paglalang, ang uang manulunda sa Pinadayag 14 nagpadayag sa usa ka mensahe nga
giplano aron sa pagkuha sa pagtagad sa kalibutan ngadto “Kaniya nga nagbuhat sa langi, ug
yuta, ug sa dagat, ug sa mga tuburan sa tubig.”
4. Ang mga magsisimba sa Dios nailhan nga nanagbantay sa unsa?
Pinadayag 14:12 ________________________________________________________________________
5. Unsa man ang gisulti sa kasuguan sa Dios mahitungod sa paglalang?
Exodo 20:11 ___________________________________________________________________________
Bantayi nga ang manulunda sa Pinadayag 14:7 naggamit sa mga pinulungan sa ikaupat nga
kasuguan aron sa pagtawag sa kalibutan ngadto sa tinuod nga pagsimba sa Dios.
6. Sa nahuman ang langit u gang yuta, ug ang Dios nagtapos sa Iyang buluhaton, unsa man ang Iyang
gibuhat ngadto sa ikapito nga adlaw?
Genesis 2:2-3 ___________________________________________________________________________
7. Unsa man ang duha ka mga butang nga gibuhat sa Dios sa ikapitong adlaw?
Genesis 2:3 ____________________________________________________________________________
Aron sa “pagbalaan” nagkahulugan “pagtagana alang sa balaan nga kagamitan; pagbalaan. Aron sa
paghimo nga balaan. Aron sa matinud-anong pagbantay o pagtahud.” The American
Heritage Dictionary.
8. Ngano nga gibuhat man sa Dios nga pinasahing adlaw ang ikapito?
Genesis 2:3 ____________________________________________________________________________
9. Ang Magbubuhat ba mipahulay tungod kay Siya nakapoy?

Isaias 40:28 ____________________________________________________________________________
10. Nan para sa kang kinsa nga kaayuhan Niya gibuhat ang Sabado?
Marcos 2:27 ____________________________________________________________________________
11. Ang Dios mipahulay sa ikapitong adlaw, nagpanalangin niini ug nag unsa pa niini?
Exodo 20:11 ____________________________________________________________________________
Aron sa “pagbalaan” nagkahulugan “Aron sa pagbuhat o pagtagana isip balaan.” The American
Heritage Dictionary.
12. Tungod kay Iya man gibuhat kini nga adlaw nga balaan, kita kinahanglan magahinumdum niini nga
unsa?
Exodo 20:8 _____________________________________________________________________________
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Ang gitaason sa mga adlaw, bulan ug anahon ug mga tuig mahibaluan pinaagi sa linihukan sa yut ug bulan sumala
sa adlaw. Apan ang usa ka semana nga pagliyok dili mahibaloan pinaagi sa bisan unsang butang diha sa
kawanangan. Kini lamang mapahayag pinaagi sa kamatuoran nga ang Dios nagpadayag ug nagtukod niini bisan
kaniadto sukad paglalang Niya sa kalibutan.
ANG PAG-ILA SA BIBLIKANHON NGA ADLAWNG IGPAPAHULAY
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13. Sa unsang adlawa si Juan anaa sa Espiritu?
Pinadayag 1:10 _________________________________________________________________________
14. Unsang adlawa ang giangkon sa Dios nga Iyaha?
Isaias 58:13_____________________________________________________________________________
15. Unsang adlawa mao ang Adlawng Igpapahulay sa Dios?
Exodo 20:10 ____________________________________________________________________________
16. Si Jesus nag-ila sa Iyang kaugalingon isip Dios sa unsa?
Marcos 2:28 ____________________________________________________________________________
17. Si Jesus ba mibantay sa Kasuguan sa Iyang Amahan?
Juan 15:10 _____________________________________________________________________________
18. Gibantayan ba ni Jesus ang Adlawng Igpapahulay sa ikapitong adlaw?
Lucas 4:16 _____________________________________________________________________________
19. Siya nga nag-ingon siya nakig-uban Kaniya kinahanglan magalakaw nga unsa?
1 Juan 2:6 ______________________________________________________________________________
20. Unsa man ang gitagana sa Dios isip ilhanan sa relasyon tali Kaniya ug sa Iyang mga katawhan?
Ezekiel 20:20 ___________________________________________________________________________
21. Unsa man ang gikinahanglan aron sa pagpabuhi sa testament?
Hebrohanon 9:16 ________________________________________________________________________
22. Sa panahon sa kamatayon ni Jesus, aduna ba kasuguan sa Adlawng Igpapahulay?
Lucas 23:56 ____________________________________________________________________________

23. Human ang pakigsaad na pamatud-an pinaagi sa kamatayon sa nagsaad, aduna pa ba pag-usab nga
mabuhat niini human niana nga panahon?
Galacia 3:15 ____________________________________________________________________________
24. Ang Dios ba mismo magausab niini?
Salmo 89:34 ____________________________________________________________________________
25. Kinsa man ang makasulod ngadto sa ganghaan sa Balaang Cyudad?
Pinadayag 22:14 ________________________________________________________________________
26. Kana ba naglakip sa pagbantay sa kasuguan mahitungod sa Adlawng Igpapahulay?
Santiago 2:10 ___________________________________________________________________________

Diha sa Kahayag sa Pulong sa Dios….
o Ako naksabot nga ang Pinadayag 14 adunay katapusang mensahe alang sa tanan sa kalibutan.
o Ako nakasabot nga ang ang Adlawng Igpapahulay nga gibuhat alang sa tawo diha sa paglalang sa kalibutan.
o Ako nakasabot nga ang Adlawng Igpapahulay sa Dios mao ang ikapitong adlaw sa semana, ang Sabado.
o Ako mipili sa pagbalaan sa adlaw nga gibalaan sa Dios.
Dugang komentaryo: __________________________________________________________
Pangalan: _____________________________________________
Sunod nga leksyon: Ang Kasuguan sa Dios Nagpabilin nga Wala Mausab

