Usa ka Adlaw sa Paghinumdum
Leksyon 24
1. Unsa ug unsa ang mga unang adlaw?
Genesis 1:5 ____________________________________________________________________________
2. Unsa ug unsa man ang ikaduhang adlaw?
Genesis 1:8 ____________________________________________________________________________
3. Gikan sa unsa ug hangtud kanus-a ang pagsaulog sa Adlawng Igpapahulay?
Levitico 23:32 __________________________________________________________________________
4. Ang “pagkasawomsom” nagpasabot nga ang adlaw naunsa?
Marcos 1:32 ____________________________________________________________________________
5. Sa unsang panahon sa adlaw nga ang mga ganghaan sa Jerusalem igasirado alang sa Adlawng
Igpapahulay?
Nehemias 13:19 _________________________________________________________________________
6. Uyon sa balaod ang pagbuhat ug unsa sa Adlawng Igpapahulay?
Mateo 12:12 ____________________________________________________________________________
7. Ang Dios nagsulti kanako nga ako magalikay sa pagbuhat ug unsa sa Iyang balaang adlaw?
Isaias 58:13 ____________________________________________________________________________
8. Ang Adlawng Igpapahulay gitawag sa unsang tulo ka mga butang?
Isaias 58:13 ____________________________________________________________________________
9. Ako magatahud Kaniya pinaagi sa dili pagbuhat sa unsang tulo ka mga butang?
Isaias 58:13 ____________________________________________________________________________
10. Dayon unsa man ang saad nga gihatag?
Isaias 58:14 ____________________________________________________________________________
11. Unsa man ang tawag sa unang unom ka mga adlaw sa semana?
Ezekiel 46:1 ____________________________________________________________________________
12. Unsa man ang dili nato mahimo nga buhaton sa Adlawng Igpapahulay?
Exodo 20:10 ____________________________________________________________________________
Ang nahibilin sa nga bersikulo nagpasabot nga kita dili magpatrabaho sa uban aron sa pagbuhat sa
mga kalibutanong buluhaton alang kanato diha sa Adlawng Igpapahulay.
13. Unsa man pud sa panahon sa ting-ani o sa mga panahon nga adunay dinalian nga mga buluhaton ang
dapat mahuman?
Exodo 34:21 ____________________________________________________________________________
14. Unsa man ang pagtudlo nga gihulagway unsaon sa matag panimalay nga dili magbuhat sa ubang mga
butang sa mga oras sa Adlawng Igpapahulay?
Exodo 35:3 _____________________________________________________________________________
15. Unsa ang pangalan sa Biernes diin nagpasabot nga ang tanang pagluto ug panglimpyo alang sa
Adlawng Igpapahulay pagabuhton sa adlaw sa dili pa ang Adlawng Igpapahulay?
Lucas 23:54; Marcos 15:42 ________________________________________________________________
16. Unsa man ang gisulti ni Nehemias ngadto kanila nga namalit ug pagkaon ug mga gamit gikan sa mga
negosyante diha sa Adlawng Igpapahulay?
Nehemias 13:16-17 ______________________________________________________________________
17. Unsa man ang dili nato isalikway?
Hebrohanon 10:25 _______________________________________________________________________
18. Ang Adlawng Igpapahulay usa ka pahulay alang sa usa ka balaan nga unsa?
Levitico 23:3 ___________________________________________________________________________
Ang Hebrohanon nga pulong nga gigamit dinhi nagpasabot, “usa ka publiko nga pagtigum…
pagtapok, pagtawag, pagbasa.” Strong’s Exhaustive Hebrew Concordance

19. Unsa man ang gisulti ni Jesus mahitungod sa kon adunay duha o tulo nga magkatapok alang sa Iyang
pangalan?
Mateo 18:20 ____________________________________________________________________________
20. Ang magmamando sa sinagoga nasuko tungod kay si Jesus nagbuhat sa unsa diha sa Adlawng
Igpapahulay?
Lucas 13:14 ____________________________________________________________________________
21. Isip tubag, si Jesus nagpahayag kanila diin si Satanas naggapos mahimong unsaon sa Adlawng
Igpapahulay?
Lucas 13:16 ____________________________________________________________________________
Sa pagsunod sa ehemplo sa Dios, kita makakaplag sa nagkalain-laing pamaagi diin sa Adlawng
Igpapahulay kita makapalingkawas sa uban gikan sa pagkabigag ni Satanas, sa pagdala ug
pagdasig ngadto sa mga masulub-on, ug paglaum ngadto sa nanginahanglan ug humpay ug
paglipay. Ang ubang mga sugyot makita sa Mateo 25:35-40.
22. Ang Adlawng Igpapahulay nagpahinundum kanato sa unsa?
Genesis 2:1-2 ___________________________________________________________________________
Pinaagi sa kinaiyaha, kita mahimong mapaduol ngadto sa Magbubuhat sa Adlawng Igpapahulay.
Isip sinimana nga paghinumdum sa hingpit nga paglalang sa Dios, ang mga oras sa
Adlawng Igpapahulay mahimong itagana diha sa pagpamalandong sa Iyang mga binuhat,
ug usab sa pakig-uban Kaniya pinaagi sa pagtuon sa Bibliya ug sa pag-ampo.
23. Unsa man ang gisulti sa Dios mahitungod kanila nga dili makahulat sa pagkahuman sa Adlawng
Igpapahulay?
Amos 8:5, 7 ____________________________________________________________________________
24. Unsa man ang atong buhaton sa adlaw sa Ginoo?
Salmo 118:24 ___________________________________________________________________________
25. Ang panalangin sa Dios madawat kanila nga nagbuhat sa unsa?
Isaias 56:2 _____________________________________________________________________________
26. Sa bag-ong yuta, kapila man ang tanan muadto sa atubangan sa Dios aron pagsimba Kaniya?
Isaias 66:22-23 __________________________________________________________________________
Importante nga atong masabtan nga ang Adlawng Igpapahulay gihatag sa kalibutan didto sa
paglalang ug sa wala pa ang sala misulod (Genesis 2:1-3). Kini wala lamang gihatag ngadto
sa mga Hudiyo, tungod kay wala pay mga Hebrohanon nga buhi hangtod human kang
Abraham – mga 1500 na ka mga tuig human ang paglalang. Mao nga ang Adlawng
Igpapahulay dili usa ka katukuran sa Hudiyo, ni kini mahimong kabahin sa seremonyal nga
kasuguan diin gidugang human sa sala ug natapos didto sa krus. Ug tungod niini, sama sa
yano nga gisulti ni Jesus: “Ang Adlawng Igpapahulay gibuhat alang sa tawo” (tanawa
Marcos 2:27), Siya wala nagpasabot sa mga Hudiyo lamang, apan sa tanang mga katawhan.
Mao nga ang Adlawng Igpapahulay alang ta sanang katawhan aron sa pagpahulay,
paghunong gikan sa ilang kalibutanong mga kabalaka, ug itumong ang ilang pagtagad alang
sa pagtabang sa usa’g-usa ug ilabina sa pagkalipay sa pagsimba sa ilang Ginoo ug
Magbubuhat. Ug kini nga kalipay sa Adlawng Igpapahulay magapadayon hangtod sa bagong yuta ug hangtod sa walay katapusan!

Diha sa Kahayag sa Pulong sa Dios….
o Ako nakasabot nga ang Adlawng Igpapahulay tibuok 24 oras nga balaan diin dili pagagamiton alang sa
kalibutanong katuyuan.
o Ako mipili sa pagbantay sa Adlawng Igpapahulay nga gilatid sa Dios, ug sa pagdawat sa panalangin nga
Iyang gisaad.
Dugang komentaryo: __________________________________________________________

Pangalan: _____________________________________________
Sunod nga leksyon: Ang Angkon sa Dios Diha sa Imong Lawas

