Talan-awon sa Umaabot nga Panahon
Leksyon 5
1. Unsa ang duha ka klase sa pagkabanhaw ang gihisgutan ni Jesus?
Juan 5:28, 29____________________________________________________________________________
2. Ang duha ka pagkabanhaw nabahin sa pila ka mga tuig?
Pinadayag 20:4-6 ________________________________________________________________________
3. Unsa ang duha ka mga pulong nga naghulagway kanila nga may bahin sa unang pagkabanhaw?
Pinadayag 20:6 _________________________________________________________________________
4. Ang nabilin sa mga patay dili mabanhaw hangtud kanus-a?
Pinadayag 20:5 _________________________________________________________________________
5. Ang pagkabanhaw sa mga balaan mahitabo sa panahon sa unsa nga dakung panghitabo?
1 Tesalonica 4:15-17 _____________________________________________________________________
“Mangapukan ug mangawala sila sa imong presencia.” Salmo 9:3
6. Ang mga nangabanhaw ug buhi nga mga matarung dayon pagasakgawon aron sa pagsugat sa Dios
asa?
1 Tesalonica 4:17 ________________________________________________________________________
Si Jesus mubalik sa pagkuha sa mga matarung ngadto sa dapit nga Iyang giandam alang kanila
didto sa langit. (Tanawa Leksyon 4)
7. Sa pagbalik ni Jesus, unsa ang Iyang pagabuhaton sa mga dautan?
2 Tesalonica 2:8 _________________________________________________________________________
8. Giunsa paghulagway sa Pinadayag mahitungod sa mahitabo kanila nga wala maluwas sa pagbalik ni
Jesus?
Pinadayag 19:21 ________________________________________________________________________
“Ania karon, ang yuta himoon nga walay sulod ni Jehova, ug himoon kini nga kamingawan, ug
balit-aron kini, ug pagatibulaagon ang mga pumoluyo niini.. Ang yuta pagahimoon nga walay
sulod gayud ug pagalaglagon gayud; kay si Jehova maoy nagsulti niining pulonga... Ang yuta
magasamparay sama sa usa ka tawo nga hubog, ug magatabyog ngadto-nganhi sama sa usa ka
duyan; ug ang iyang kalapasan magabug-at sa ibabaw niini, ug mahulog kini, ug dili na mobakod
pag-usab.” Isaias 24:1, 3, 20
9. Si Jeremias nakakita sa makalulooy nga kahimtang sa yuta human niana nga panahon. Giunsa kini
paghulagway sama sa wala pa nabuhat ang tawo?
Jeremias 4:23___________________________________________________________________________
10. Aduna bay mahibilin dinhi sa yuta?
Jeremias 4:25___________________________________________________________________________
“Ug ang mga pinatay ni Jehova niadtong adlawa molukop gikan sa usa ka tumoy sa yuta ngadto sa
laing tumoy sa yuta; sila dili pagahilakan, ni pagahipuson, ni igalubong; sila mahimong kinalibang
sa ibabaw sa nawong sa yuta.” Jeremias 25:33
11. Unsa man ang mahitabo sa tanang dagkung cyudad?
Jeremias 4:26 ____________________________________________________________________
“Kay mao kini ang giingon ni Jehova: Ang tibook nga yuta mahimong biniyaan; ugaling dili ko
tibawason kini.” Jeremias 4:27
12. Sa dihang ang mga matarung maabot sa langit unsa ang buluhaton ang ihatag kanila?
Pinadayag 20:6 _________________________________________________________________________
Bersikulo 4 nag-ingon, “gitugyanan sa pagpanghukom”
13. Unsa ang pagalangkuban niini nga buluhaton?
1 Corinto 6:2, 3 _________________________________________________________________________
14. Unsa ka dugay si Satanas pagagapuson?
Pinadayag 20:1, 2_________________________________________________________________________
15. Siya pagagapuson gikan sa pagbuhat sa unsa?
Pinadayag 20:3 _________________________________________________________________________
16. Unsaon man siya paggapus sa Dios gikan sa pagbuhat ug unsa?

Sofonias 1:2, 3 __________________________________________________________________________
17. Asa man si Satanas sa panahon sa usa ka libo ka tuig?
Pinadayag 20:3 _________________________________________________________________________
Ang Gryego nga pulong nga gigamit dinhi mao ang abussos, usa ka pulong nga gigamit sa Gryego
sa bersikulo sa Genesis 1:2 aron sa paghulagway sa kahimtang sa yuta sa wala pa buhata ang tawo.
18. And Dios ba sa katapusan maga bag-o sa yuta?
Isaias 65:17 ____________________________________________________________________________
19. Sa iyang panan-awon, unsa man ang namatikdan ni Juan mahitungod sa bag-ong yuta?
Pinadayag 21:1 _________________________________________________________________________
20. Unsa man dayon ang iyang nakita nga mikanaug gikan sa Dios taliwala sa langit?
Pinadayag 21:2 _________________________________________________________________________
“Ug diha sa Espiritu gidala niya ako ngadto sa usa ka daku ug hataas nga bukid, ug iyang gipakita
kanako ang balaang siyudad nga Jerusalem nga nanaug gikan sa langit gikan sa Dios.” Pinadayag
21:10
21. Unsa man ang pagabuhaton ni Satanas kanila nga makaapil sa ikaduhang pagkabanhaw?
Pinadayag 20:7, 8 _________________________________________________________________
22. Sa unsa man nga katuyuan nga ang mga dautan mabanhaw?
Pinadayag 20:13 _________________________________________________________________
23. Unsa man dayon ang masulti sa dila sa matag usa?
Filipos 2:10, 11 __________________________________________________________________
24. Apan ang ilang pag-angkon ulahi na; kay unsa man dayon ang mahitabo kanila?
Pinadayag 20:15 __________________________________________________________________
“..dihay kalayo nga mikunsad gikan salangit ug milamoy kanila” Pinadayag 20:9
25. Unsa man ang gitawag sa Bibliya mahitungod niini nga kasinatian?
Pinadayag 20:14 _________________________________________________________________
“..ug pagasunogon ang yuta ug ang mga buhat nga ania niini.” 2 Pedro 3:10
26. Unsa man dayon ang atong pagalantawon sa unahan?
2 Pedro 3:13 ____________________________________________________________________
27. Kinsa man ang makapanonod sa yuta nga nabag-o?
Salmo 37:11 _____________________________________________________________________
28. Kanus-a man sila makapanonod niini?
Salmo 37:34 _____________________________________________________________________
29. Unsa man ang mahanaw na?
Pinadayag 21:4, 5 _________________________________________________________________
“Ug nadungog ko gikan sa trono ang usa ka dakung tingog nga nag-ingon; “Tan-awa, ang puloyanan
sa Dios anaa uban sa mga tawo. Siya magapuyo ipon kanila ug sila mahimong iyang katawhan, ug
ang Dios gayud mao ang magpakig-uban kanila ug mahimong ilang Dios.” Pindayag 21:3
“Sila magasud-ong sa iyang nawong, ug ang iyang ngalan anha sa ilang mga agtang.” Pinadayag
22: 4
30. Unsa man ang pagabuhaton sa mga linuwas sa bag-ong yuta?
Isaias 65: 21, 22 __________________________________________________________________
31. Unsa ka linaw ang bag-ong kalibutan?
Isaias 65: 25 (katapusang linya) _____________________________________________________
32. Ang sala ba mahanaw na sa dayon?
Nahum 1:9_______________________________________________________________________
Diha sa Kahayag sa Pulong sa Dios….
o Ako nakasabot nga ang mga matarung maka adto sa langit sulod sa 1000 ka tuig. Dayon sila makapanonod
sa yuta nga bag-o.

o Ako naghandum nga mudawat sa puluy-anan diin giandam ni Jesus alang kanako.
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