Ang Angkon sa Dios Diha sa Imong Lawas
Leksyon 25
1. Si Jesus mianhi aron kita makabaton sa kinabuhi, ug nga unsaon nga kita maka angkon niini?
Juan 10:10 _____________________________________________________________________________
2. Sa unsang upat ka paagi nga si Jesus naglambo?
Lucas 2:52 _____________________________________________________________________________
“Ang Dios sa kalinaw magabalaan unta sa inyong tibuok nga pagkatawo; ug ang inyong bug-os nga
espiritu, kalag, ug lawas pagabantayan unta nga kini dili masalawayon inig-abut sa atong Ginoong
Jesu-Cristo.” 1 Tesalonica 5:23
3. Unsa ka importante ang atong pisikal nga panglawas ngadto sa Dios?
3 Juan 2 _______________________________________________________________________________
4. Unsa nga makatarunganong serbisyo ang gipangayo sa Diosa kanato?
Roma 12:1 ____________________________________________________________________________
5. Ngano nga may kahangawa man ang Dios mahitungod sa atong mga lawas?
1 Corinto 3:16 __________________________________________________________________________
6. Unsa ang mahitabo sa usa ka tawo nga nagpasagad sa iyang lawas?
1 Corinto 3:17 __________________________________________________________________________
7. Isip importante nga elemento sa pagpabag-o sa tawo, giunsa ni Adan paggahin ang iyang panahon?
Genesis 3:23 ___________________________________________________________________________
Ang pisikal nga pag ehersisyo usa ka dakung panalangin ngadto sa tawo, paglambo sa pisikal,
mental ug espirituwal nga panglawas.
8. Unsa man ang maayo sama sa medisina?
Proverbio 17:22 _________________________________________________________________________
9. Unsa man ang gipangayo sa Dios nga atong buhaton alang sa uban nga makatabang sa atong
kaugalingong panglawas?
Isaias 58:7-8 ____________________________________________________________________________
10. Unsa man ang giya alang sa atong kinaiya sa pag kaon?
1 Corinto 10:31 _________________________________________________________________________
11. Unsa man ang orihinal nga pagkaon sa tawo?
Genesis 1:29 ___________________________________________________________________________
12. Niana nga pagkaon, unsa ka taas si Adan nabuhi?
Genesis 5:5 ____________________________________________________________________________
13. Sa pipila ka mga kaliwatan, unsa ka taas nabuhi kini nga mga tawo?
Genesis 5:8 – Seth ______________________
Genesis 5:11 – Enos _____________________
Genesis 5:14 – Cainan ___________________
Genesis 5:17 – Mahalaleel ________________
Genesis 5:20 – Jared ____________________
Genesis 5:27 – Methuselah _______________
14. Human sa lunop, unsa man ang gidugang sa pagkaon sa tawo?
Genesis 9:3 ____________________________________________________________________________
15. Unsa man dayon ang nahitabo sa edad sa tawo?
Genesis 11:10-11 ________________________________________________________________________
16. Human sa pipila ka mga kaliwat, unsa ka taas ang kinabuhi sa tawo?
Genesis 11:32 __________________________________________________________________________
17. Ang Dios naghatag ug pagtugot sa pagkaon sa unsa nga mga mananap?

Levitico 11:2-3 _________________________________________________________________________
18. Ang mga hugaw nga mga mananap sama sa unsa ang dili ipakaon?
Levitico 11:7 ___________________________________________________________________________
Ang mga hugaw nga mga mananap gisaysay sa Levitico 11 ug sa Deuteronomio 14. Kadaghanan sa
mga mananap dili pikas ang kuko, wala nag-usap sa ilang gikaon, mao ang mga mahugaw.
Ang mga pagkaon sa dagat diin “walay kapay ni himbis” mahugaw kini. Ang mga langgam
nga mananagit ug ubang mga langgam mga mahugaw. Mao usab ang ubang mga mananap
sama sa weasels, ilaga, tiki ug mga kuhol.
19. Sa kang kinsa man una gibuhat sa Dios ang kalainan tali sa limpyo ug mahugaw nga mga mananap?
Genesis 7:1-2 ___________________________________________________________________________
Kini dugay na kaniadto bisan wala pay mga Hudiyo. Dili lang ang mga Isrealitas ang madaot sa
pagkaon sa mga mahugawng butang.
Kadaghanan sa mga sakit diin yano nga nalambigit sa pagkaon sa babaoy mao ang
trichinosis,
toxoplasmosis, salmonella, tapeworms, ug balik-balik nga hilanat. Ang mga
Cristohanon nga nakaila nga ang ilang lawas mao ang templo sa Balaang Espiritu dili
magahugaw sa ilang kaugalingon pinaagi sa bisan unsa nga dili makapahimuot sa Dios.
20. Sa pag-abot ni Jesus, Siya magalaglag kanila nga nagkaon sa unsang tulo ka mga butang?
Isaias 66:15-17 _________________________________________________________________________
21. Ang Dios wala magtugot sa tawo sa pagkaon sa unod nga adunay unsa?
Deuteronomio 12:23-25 ___________________________________________________________________
Sama sa pagdili batok sa tanang mahugawng unod, ang pagdili mahitungod sa pagkaon sa dugo dili
lamang alang sa mga Hudiyo. Kini gihatag kaniadto pa balik sa pagsugod sa pagkaon sa
unod, gatusan ka mga tuig sa wala pa ang Hudiyo (tanawa Genesis 9:4). Bisan ang mga
Hentil nga midawat sa Dios kinahanglan magalikay gikan sa pagkaon sa dugo (tanawa
Levitico 17:10-15). Ug ang pagdili nagpadayon sa paggamit alang sa mga Cristohanon sa
Bag-ong Tugon (tanawa 15:20).
22. Unsa ang duha ka mga produkto sa mananap ang dili gayud pagakaunon?
Levitico 3:17 ___________________________________________________________________________
Sa atong panahon karon naila gayud nga ang tambok usa ka dakung hinungdan sa sakit sa kasingkasing, stroke, diabetes, hilabihang pagtambok, ug uban mga kanser – ang pinadakung
mamamatay sa kasadpang katilingban. Ang tambok sa mananap, isip nagatuhop, kini gayud
makadaut.
23. Ang Dios nagsaad sa pagtagbaw sa atong baba sa unsa?
Salmo 103:5 ____________________________________________________________________________
24. Unsa man ang katuyuan ni Daniel sa iyang kasing-kasing?
Daniel 1:8 _____________________________________________________________________________
25. Unsa man ang gihangyo niya ug sa iyang mga higala nga ilang pagakaonon ug paga-imnon?
Daniel 1:12 ____________________________________________________________________________
Ang liso-liso (pulse) usa ka utanon nga pagkaon. Daghan ug nagdaghan ang mga tawo karon
nakatuon nga ang pinakamaayo nga pagkaon mao ang una nga pagkaon nga Iyang gihatag
sa tawo didto sa paglalang.
26. Unsa man ang nabuhat niini nga pagkaon ngadto kanila?
Daniel 1:17 ____________________________________________________________________________
27. Unsa ang dugang nga kaayuhan nga gihatag sa Dios kanila?
Daniel 1:17 ____________________________________________________________________________
28. Hatagi ug pagtagad ang tanang sakit sa imong palibot, ngano nga ang Dios naghatag ug pinasahi nga
mga pagdili sa atong pagkinabuhi?
Deuteronomio 6:24 ______________________________________________________________________
29. Unsa ang gusto sa Dios nga buhaton alang kanato?
Deuteronomio 7:15 ______________________________________________________________________

“Ug manag-alagad kamo kang Jehova nga inyong Dios, ug siya magapanalangin sa imong tinapay,
ug sa imong tubig; ug pagakuhaon ko ang sakit gikan sa taliwala mo.” Exodo 23:25
30. Sa dihang ang tawo mulapas sa balaod sa Dios sa maayong panglawas, kinsa man ang lain nga dios
ang ilang gialagaran?
Roma 16:18 ____________________________________________________________________________
31. Unsa man ang ilang katapusan?
Filipos 3:19 ____________________________________________________________________________
32. Ang matag usa ka tawo nga naningkamot sa pagkahingpit maoy usa ka tawo nga unsa?
1 Corinto 9:25 __________________________________________________________________________
33. Unsa ang gisulti ni Pablo nga mahitabo kaniya kun siya dili magabantay sa iyang lawas ubos sa
paggahum?
1 Corinto 9:27 __________________________________________________________________________
Diha sa Kahayag sa Pulong sa Dios….
o Ako naka-amgo nga ang Dios nag-awhag kanako sa pagbuhat sa tanan nakong maarangan aron sa
pagbantay sa akong lawas ug hunahuna, nga Iyang gipanag-iya, diha sa pinakamaayo nga kahimtang.
o Ako mipili sa paghimaya sa Dios diha sa akong lawas pinaagi sa pagkaon sa mga butang nga maglambo sa
panglawas, ug sa paglikay sa tanang makadaot sa lawas.
Dugang komentaryo: __________________________________________________________
Pangalan: _____________________________________________
Sunod nga leksyon: Ang Cristohanon ug ang Kalibutan

