Ang Kasuguan sa Dios Nagpabilin nga Wala Mausab
Leksyon 20
“Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay, aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka ug
buhaton mo ang tanan nga imong bulohaton; Apan ang adlaw nga ikapito maoy ua ka adlaw nga igpapahulay alang
kang Jehova nga imong Dios. Niining adlawa dili ka magbuhat, ikaw, bisan ang imong anak nga lalake, bisan ang
imong anak nga babaye, bisan ang imong sulogoon nga lalake, bisan ang imong sulogoon nga babae, bisan ang
imong kahayupan, bisan ang imong dumuloong nga anaa sa sulod sa imong gma pultahan. ” Exodo 20:8-11
1. Aduna bay mga pag-usab ang mahimo sa gibuhat sa Dios?
Ecclesiastes 3:14 ________________________________________________________________________
2. Ang Iya ba nga mga gikinahanglan sauna gikinahanglan pa hangtod karon?
Ecclesiastes 3:15 ________________________________________________________________________
3. Sa dihang ang Dios magpanalangin sa usa ka butang, hangtod kanus-a man kini napanalanginan?
1 Cronicas 17:27 ________________________________________________________________________
4. Siya nagpanalangin; ug ako dili makabuhat sa unsa?
Numeros 23:20 _________________________________________________________________________
5. Ngano gipanalanginan man sa Dios ang ikapitong adlaw?
Exodo 20:11 ____________________________________________________________________________
6. Pinaagi kang kinsa gibuhat sa Dios ang mga kalibutan?
Hebrohanon 1:2 _________________________________________________________________________
7. Giunsa man sa pag-apil ni Jesus sa tibuok paglalang?
Colosas 1:16 ___________________________________________________________________________
Juan 1:3 _______________________________________________________________________________
8. Unsa man dayon ang kalabutan ni Jesus sa Adlawng Igpapahulay?
Mateo 12:8 _____________________________________________________________________________
9. Unsa man ang atong nahibaloan mahitungod sa atong Dios?
Hebrohanon 13:8 ________________________________________________________________________
10. Sa paglantaw sa duolan 40 ka mga tuig human ang paglansang, unsang adlawa ang gikahangawahan
ni Jesus?
Mateo 24:20 ____________________________________________________________________________
Ang Adlawng Igpapahulay sa ikapitong adlaw nahisgutan sa Bag-ong Tugon sa 59 ka beses. Ug walay
higayon diin ang Bibliya nagsulti nga ang Dios magkuha sa kabalaan niini. Apan sa pagkalahi, ang
unang adlaw sa semana nahisgutan lamang sa 8 ka beses diha sa Bag-ong Tugon. Ug sa walay bisan
usa ka higayon nga ang Bibliya nagpakapin ug kabalaan niini.
11. Sumala ni Pablo, unsa man ang basihan sa pagpahulay sa Adlawng Igpapahulay?
Hebrohanon 4:4 _________________________________________________________________________
12. Si Pablo misugid nga siya nagtoo ang tanang butang nasulat sa asa?
Buhat 24:14 ____________________________________________________________________________
13. Sa unsang adlawa siya miadto sa balay alampuanan?
Buhat 13:14 ____________________________________________________________________________
14. Ang mga Hentil gusto nga siya magwali kanila kanus-a?
Buhat 13:42 ____________________________________________________________________________
15. Kinsa man ang miabot sa sunod Adlawng Igpapahulay aron sa pagpaminaw sa Pulong sa Ginoo?
Buhat 13:44 ____________________________________________________________________________
16. Sa unsang adlawa ang pag-ampo dili pagabuhaton?
Buhat 16:13 ____________________________________________________________________________

17. Giunsa sa Bibliya pagsulti kanato nga ang pagtagbo sa publiko nga pagsimba diha sa Adlawng
Igpapahulay mao ang naandan ni Pablo.
Buhat 17:2 _____________________________________________________________________________
18. Kapila si Pablo nagsangyaw sa Kasulatan ngadto sa mga Hudiyo ug mga Greygo?
Buhat 18:4 _____________________________________________________________________________
19. Giunsa pagtudlo ni Pablo ang iyang mga kabig?
Buhat 20:27 ____________________________________________________________________________
Si Pablo nagpahayag sa tanang mga tambag sa Dios. Ug siya wala gayud maghisgut bisan usa
mahitungod sa kabalaan sa Domingo.
20. Sa kang kinsa man kining mga tawhana nga muabot, nga magsulti ug mga binalit-ad nga mga
butang?
Buhat 20:30 ____________________________________________________________________________
21. Sa kang kinsa nga klase nga mga tawo siya nakig-istorya?
Buhat 20:17 ____________________________________________________________________________
22. Kanus-a man kini mahitabo?
Buhat 20:29 ____________________________________________________________________________
Si Pedro usag nagtagna sa pag-abot sa mga mini nga mga magtutudlo diha sa iglesya nga magdala
ug “makapadaut nga mga herejia” (2 Pedro 2:1)
23. Sa panan-awon, si Daniel gipakita sa gahum nga muabot diin maghunahuna sa pag-usab sa unsa?
Daniel 7:25 ____________________________________________________________________________
24. Gisultihan ni Pablo ang mga unang magtotoo nga dili mag handum sa katapusan sa kalibutan gawas
kung muabot una ang unsa?
2 Tesalonica 2:3 _________________________________________________________________________
25. Unsa ang duha ka mga pangalan nga iyang gitawag nianang usa nga magdala niining pagkahulog?
2 Tesalonica 2:3 _________________________________________________________________________
Tun-i pag-ayo ang 2 Tesalonica 2:1-12. Kini nga tawo sa kasal-anan nga mao ang hinungdan sa
pagkahulog sa iglesya magabutang sa iyang kaugalingon diha sa lugar sa Dios (bersikulo 4).
Ang misteryo sa kasal-anan naglihok na bisan sa panahon ni Pablo, apan wala natugoti sa
paglambo hangtud nga ang ubang mga gahum muabot (bersikulo 7). Bantayi nga kining
pagkawala maglambigit sa grabe nga pag-ilad sa mga doktrina (bersikulo 9-12). Ang
paglambot sa profesiya niini nga pag-apostasiya mao ang suheto sa sunod nga mga leksyon.
26. Ang Dios gusto nga ang tanang mga tawo maluwas ug muabot ngadto sa kahibalo sa unsa?
1 Timoteo 2:4 ___________________________________________________________________________
27. Alang sa unsa nga huyang nga rason nga ang uban magsalikway sa kasuguan sa Dios?
Marcos 7:9 _____________________________________________________________________________
“Ang tawo mabuhi dili sa tinapay lamang, kondili sa matag-pulong nga magagula sa baba sa Dios.”
Mateo 4:4
28. Ang panahon sa atong kaignorante ang Dios namilok lang; apan karon Siya nagmando sa matag usa
sa pagbuhat sa unsa?
Buhat 17:30 ____________________________________________________________________________
29. Unsaon man nako pagtubag human ako makabalo sa kamatuoran?
Salmo 119:60 ___________________________________________________________________________

Diha sa Kahayag sa Pulong sa Dios….
o Ako nakasabot nga si Jesus kadto ang naglalang sa kalibutan ug naggahin sa ikapitong adlaw nga Adlawng
Igpapahulay.

o Ako nakasabot nga dili si Jesus ni Iyang mga apostoles nagwala sa Adlawng Igpapahulay o nagbalaan laing
adlaw puli niini.
o Ako mipili sa pagsunod sa ehemplo ni Jesus ug pagbalaan sa Adlawng Igpapahulay.
Dugang komentaryo: __________________________________________________________
Pangalan: _____________________________________________
Sunod nga leksyon: Mga Hangin, Balud, ug Mananap nga Mapintas gikan sa Dagat

