Mahimo ba Ikaw nga Anak nga Lalaki ug Babaye sa Dios?
Leksyon 32

1. Unsa ang duha ka klase sa katawhan ang gipakita diha sa Kasulatan?
1 Tesalonica 5:5 _________________________________________________________________________
2. Ang mga anak sa gabii or sa kangitngitan usab nailhan pinaagi sa unsang duha ka mga pangalan?
Lucas 16:8 _____________________________________________________________________________
Roma 9:8 ______________________________________________________________________________
3. Samtang ang duha ka mga grupo nailhan isip mga anak, nan kinsa man ang amahan sa matag usa ka
grupo?
1 Juan 3:10 (unang bahin) _________________________________________________________________
4. Unsaon pagpadayag sa anak sa kahayag o sa Dios?
Roma 8:13-14 __________________________________________________________________________
5. Unsa pa ang ubang bunga o binuhatan ang igapadayag sa usa ka tawo nga gigiyahan sa Espiritu sa
Dios?
Galacia 5:22-24 _________________________________________________________________________
6. Kining tanang maayong bunga o binuhatan sa mga anak sa Dios gihulagway isip unsa?
Efeso 5:9 ______________________________________________________________________________
Pinaagi sa pagsunod sa kamatuoran sa Dios, sila naglambo sa mga kinaiya sa pagkamatarung, ug
ang ilang mga binuhatan sa pagtuman sa kasuguan sa Dios nagpamatuod nga sila mga anak
sa Dios.
7. Unsaon pagpadayag sa anak sa kangitngit o sa yawa?
1 Juan 3:10 (katapusang bahin) _____________________________________________________________
8. Unsa pa ang laing bunga o mga binuhatan nga igapadayag sa usa nga anak sa unod o sa yawa?
Galacia 5:19-21 _________________________________________________________________________
9. Kining tanang bunga o binuhatan sa pagkadili matarung gikan sa mga anak sa yawa gipadayag nga
nakapahimo kanila nga unsa?
Efeso 5:6 ______________________________________________________________________________
Pinaagi sa pagdumili sa pagsunod sa kamatuoran sa Dios, sila naglambo sailing kinaiya sa dilipagkamatarung, ug ang ilang mga binuhatan sa pagsupak sa kasuguan sa Dios
nagpamatuod nga sila mga anak sa yawa.
10. Kung kita magpadayag sa binuhatan sa pagpanapaw, pakighilawas, kasina, kahubog, pagpatay ug
uban pa.., kinsa man ang atong amahan?
Juan8:44 _______________________________________________________________________________
11. Unsaon nato pag-ila tali kaniya nga anak sa Dios batok sa usa nga anak sa yawa?
Mateo 7:20 _____________________________________________________________________________
Mao nga pinaagi sa binuhatan nga gipakita, bisan kinsa makaila gayud sa kung kinsa nga anak kita
– sa Dios ba o sa yawa.
12. Alang ni bisan kinsa nga naghandum nga mahimong anak sa Dios, unsa ang ilang buhaton?
Galacia 3:26 ____________________________________________________________________________
13. Kung kita na bawtismuhan diha ni Cristo, dayon kita nabawtismuhan ngadto sa unsa?
1 Corinto 12:13 _________________________________________________________________________
14. Kang kinsa nga lawas ikaw nahimong kabahin?
Roma 12:4-5 ___________________________________________________________________________
15. Unsa ang lahi nga pangalan sa tanang nga nahimong kabahin sa lawas ni Cristo?
Colosas 1:24 ___________________________________________________________________________

16. Kinsa ang ulo o pangulo niining iglesya o lawas ni Cristo?
Colosas 1:18 ___________________________________________________________________________
17. Unsa pa ang relasyon nga atong masudlan pinaagi sa pagkahimong kabahin sa sa lawas ni Cristo ug
sa Iyang Iglesya?
2 Corinto 11:2 __________________________________________________________________________
18. Unsa ang lahi nga pangalan nga gihatag alang sa ulay nga babaye nga himong pangasaw-onon?
Isaias 62:5 _____________________________________________________________________________
19. Tinoud ba gayud nga si Cristo, isip Pamanhonon, misulod ngadto sa pakigsaad sa kaminyoon uban
kanilang tanan nga mipili nga mahimong Iyang pangasaw-onon pinaagi sa pagkahimong kabahin sa
Iyang lawas o iglesya?
Efeso 5:23-24, 31-32 _____________________________________________________________________
20. Ngano nga si Cristo misulod ngadto sa pakigminyo sa Iyang tinuod nga mga sumusunod?
Efeso 5:25-27 ___________________________________________________________________________
Mao nga ang pangasaw-onon o ang mga membro sa iglesya ni Cristo gihulagway nga daw
nahimong sama kang Cristo sa kinaiya ug binuhatan – isip mga balaan, hingpit ug walay
buling.
21. Sama nga si Cristo mao ang Bana sa Iyang iglesya o pangasaw-onon, ang Yawa ba adunay iyahang
iglesya nga nalangkuban sa lawas sa mga sumusunod?
Pinadayag 3:9 __________________________________________________________________________
Samtang nga ang mga membro sa sinagoga o iglesya ni Satanas gipadayag isip mga bakakon, kini
nagsulti kanato ngano nga sila nagpakita sa sosamang pagsupak nga mga bunga sa ilang
amahan nga mao ang Yawa, ug tungod niini sayon nga sila mailhan pinaagi niining mga
bunga. Samtang ang mga membro sa iglesya ni Satanas nag angkon nga sila mga Hudiyo, o
sila nag-angkon nga sila ang tinuod nga sumusunod sa Dios, nan kini nagsulti kanato nga
adunay mga grupo sa mga katawhan o denominasyon nga sa lingla maga-angkon nga sila
mao ang tinoud nga iglesya sa Dios. Apan tungod kay sila wala mituman sa Dios ug
nagbantay sa tanan Niyang kasuguan, ug wala magpakita sa balaang mga bunga sa Espiritu
diha sa ilang kinabuhi ug binuhatan, nan sila nagpamatuod sa ilang kaugalingon nga sila
walay kalahian sa lainglahon nga mga ahente sa Yawa nga naningkamot sa paglit-ag sa mga
kalag nga dili mabinantayon aron sa pag-uban ug sa pagpabilin diha sa sulod sa dunot nga
mga iglesya.
22. Pinaagi sa unsang duha ka mga hulagway nga simbolo pagailhon ang sinagoga o iglesya ni Satanas?
Pinadayag 17:1,5 ________________________________________________________________________
Ang Babilonya nga gihisgutan dinhi dili mao ang literal nga gingharian sa Babilonya diin ang
karaang sentro sa cyudad karon anaa sa Iraq. Apan ang Babilonya nga gipasabot dinhi mao
ang simbolo nga girepresentahan sa tanang mipili ni Satanas isip ilang pangulo ug
nahimong dunot pinaagi sa ilang pagkighiusa kaniya. Sama nga ang Bibliya nagsulti nga
aduna lamang duha ka managlahi nga grupo diin ang tanang klase sa tawo makaplagan –
diha ba sa matinumanon nga mga anak sa Dios, o sa mga supakiro nga mga anak sa Yawa –
mao nga aduna lamang duha ka managlahi nga klase sa mga iglesya nga ang tanang klase sa
tawo makapalagan nga membro niini – diha bas a matinumanon nga pangasaw-onon ni
Cristo, o sa babayeng bigaon ni Satanas sa Babilonya.
Bisan pa adunay gatusan ngadto sa gatusan ka nagkalain-laing pangalan sa mga iglesya karon, apan
ang matag usa makaplagan sulod sa usa niining duha ka mga managlahi nga mga iglesya
pinasikad sa kung unsa ang mga bunga nga ilang gipakita. Sama nga halos tanang mga
iglesyang Cristohanon sa atong panahon midumili sa pagbantay sa ikapitong adlaw nga
Adlawng Igpapahulay sa Dios, apan hinoon nagsimba sa Domingo, dayon pinaagi sa ilang
masinupakon nga binuhatn sila nagpadayag sa ilang kaugalingon nga sila kabahin sa
Babilonya.
23. Aduna ba’y panaghiusa tali niining duha ka managlain nga grupo sa mga sumusunod o mga iglesya?
2 Corinto 6:15-16 _______________________________________________________________________
24. Pananglit imong nakaplagan imong kaugalingon nga ikaw nalambigit sa panagtigum, panaghimamat
o pagkamembro diha sa usa ka grupo o iglesya nga nag-angkon nga nag-alagad sa Dios, apan sa
pagkatinuod nagpakita ug bunga sa pagkamasinupakon nga tungod niini nagpaila nga sila kabahin
sa iglesya ni Satanas o Babilonya?

2 Corinto 6:17 (unang bahin) ______________________________________________________________
25. Nganong kinahanglan nga kita mahimulag gikan niining tanang mga mahigawng iglesya sa
Babilonya?
Isaias 52:11 ____________________________________________________________________________
26. Unsaon nato nga kita mahugawan pinaagi lamang sa pagpahulay o sa pagpabilin diha sa nadunot nga
mga iglesya?
Pinadayag 18:4 _________________________________________________________________________
Ang Dios nagtawag sa Iyang tanang sumusunod sa paguwa gikan sa ug sa kinatibuk-ang
paghimulag sa tanang nga nahugawan sa Babilonya, aron sila dili mahugawan pinaagi sa
pag-ambit sa iyang mga sala, ug tungod niini dili masilotan uban sa kaniya pinaagi sa pagantos sa mga hampak.
27. Unsa ang mga sangputanan kung kita mudumili sa paghimulag sa atong kaugalingon palayo gikan sa
tanang dunot ug hugaw nga kalambigitan sa Babilonya, ug hinoon makontento sa pagpabilin uban sa
mga mahugaw?
Miquias 2:10 ___________________________________________________________________________
Kung kita mosupak sa panawagan sa Dios sa paggawas gikan sa Babilonya, ug hinoon mupili sa
pagpabilin diha sa panagtigum, panaghimamat or pagkamembro sa bisan unsa nga grupo o
iglesya nga wala magbantay sa tanang kasuguan sa Dios, nan pinaagi sa atong
pagkamasinupakon kita nagpakita nga kita nahigugma sa kapunungan sa mga masinupakon
kaysa kita nahigugma sa pagsunod sa Dios. Ug tungod niini kita mahimong mahugawan
pinaagi sa pag-ambit sa ilang tanan gmga sala, ug kita dili maka-angkon sa kinabuhing
walay katapusan pinaagi sa pag-antos sa kaligutgot sa Dios ug kita malaglag uban sa mga
dautan.
28. Ang ato ba nga kinabuhing wala katapusan anaa sa peligro kung kita mupili sa pagpabilin diha sa
bisan unsa nga iglesya sa Babilonya?
Jeremias 51:6, 45 ________________________________________________________________________
29. Unsa ang saad nga gikan sa Dios kung kita mupili sa pagtuman sa Iyang mga mando ug mubiya
gikan sa tanang Babilonya ug palayo gikan sa tanang mahugawng sumusunod ni Satanas?
2 Corinto 6:17 (katapusang bahin) ug 18 _____________________________________________________
Kanus-a kita mahimong tinuod nga anak nga lalaki ug babaye sa Dios? Kini dili hangtud kita
magapakita sa atong pagtuman sa Dios pinaagi sa pagpalayo sa atong kaugalingon gikan sa
tanang mahugawng pundok o iglesya sa Babilonya. Sa dihang atong bungkagon ang tanan
pakigtipon, pakig-uban ug pagkamembro sa bisan unsang masinuapakong iglesya sa
Babilonya, ug dayon atong gilambigit ang kaugalingon diha ni Jesu-Cristo, nga makigsaad
nga mahimong Iyang ulay nga birhin ug magtugot sa Iyang kamatuoran ug pagkamatarung
nga maglihok diha kanato aron sa “xx cleanse us from all filthiness of the flesh and spirit,
perfecting holiness in the fear of God.” (2 Corinto 7:1), nga dayon kita nahimong kabahin
sa Iyang lawas, kabahin sa Iyang pangasaw-onon o Iglesya, u gang Dios mahimong atong
Amahan ug kita Iyang mga anak.
30. Human kita mituman sa Dios ug nahimulag palayo sa tanang mga iglesya nga naglangkob sa
Babilonya, kita ba kinahanglan magpabilin nga mag-inusara ug magsimba sa Dios sa atong
kaugalingon?
Hebrohanon 10:23-25 ____________________________________________________________________
31. Samtang kita dili makabalik ngadto kanila nga anaa sa Babilonya, dayon kinsa man ang mahimo
nato nga makauban?
1 Juan 1:7 ______________________________________________________________________________
Kung mahimo, kita magapangita sa pakig-uban ug pagsimba uban kanila nga usab nahimulag gikan
sa tanang iglesya nga na Babilonya, ug nga sila nakagalakaw usab diha sa kahayag sa
kamatuoran nga anaa ni Jesus, bisan ang atong pagsimba sa iglesya mahitabo ra diha sa mga
panimalay (Roma 16:5; 1 Corinto 16:19; Colosas 4:15; Filimon 1:2).
32. Pananglit kita makakita ug 1 or 2 nga atong makauban, si Cristo ba magabaliwala sa atong pagsimba
tungod kay adunay pipila lamang ka magsisimba ang mitambong?
Mateo 18:20 ____________________________________________________________________________

33. Unsa man ang atong buhaton niining kahibulungang kahayag nga gikan sa langit mahitungod sa
panginahanglan nga kita magabulag gikan sa Babilonya aron kita mahimong anak nga lalaki ug
babaye sa Dios?
Juan 13:17 __________________________________________________________________________

Diha sa Kahayag sa Pulong sa Dios….
o Ako nakasabot nga ang Bibliya nagpadayag nga adunay duha lamang ka grupo nga ang tanang katawhan
makaplagan diha – sa mga matinumanong mga anak sa Dios, o sa mga masinuapkong mga anak sa Yawa.
o Ako nakasabot nga ang Bibliya nagpadayag nga adunay duha lamang ka mga grupo nga ang tanang iglesya
makapgalan diha – diha ba sa matinumanong sumusunod sa pangasaw-onon o iglesya ni Cristo, o diha sa
bigaong iglesya ni Satanas nga mao ang Babilonya.
o Ako nakasabot nga ang Dios nanawagan kanako sa paghimulag palayo gikan sa matag iglesya nga
nagsupak bisan usa sa mga kasuguan sa Dios, lakip niini ang iglesya nga nagsimba matag Domingo, tungod
sa ilang pagkamasinupakon nagpamatuod sa ilang kaugalingon nga sila kabahin sa Babilonya.
o Ako naghandum nga mahimong matinumanong anak sa Dios, nga mahimong kabahin sa lawas ni Cristo ug
sa putli nga igleysa, ug sa pagputli sa akong kaugalingon, balaan ug ulay nga birhin nga pangasaw-onon ni
Cristo hangtud sa Iyang pagbalik aron madala kita ngadto pauli sa puluy-anan.
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Sunod nga leksyon: Sa Dihang Ikaw Makadungog sa Iyang Tingog

