Ang Araw na Aalalahanin
Leksyon 24

1. Ano at ano ang unang araw?
Genesis 1:5___________________________________________________________________
2. Ano at ano ang ikalawang araw?
Genesis 1:8___________________________________________________________________
3. Mula kailan hanggang kailan ninyo ipangingilin ang inyong Sabbath?
Levitico 23:32_________________________________________________________________
4. “Kinagabihan” ay nangangahulugang ang araw ay ano?
Marcos 1:32__________________________________________________________________
5. Sa anong oras sa araw ang mga pinto sa Jerusalem sasarhan para sa Sabbath?
Nehemias 13:19________________________________________________________________
6. Ano ang matuwid gawin sa mga araw ng Sabbath?
Mateo 12:12__________________________________________________________________
7. Sinasabi sa akin ng Diyos na aking iurong ang paggawa ng ano sa Kaniyang banal na araw?
Isaias 58:13___________________________________________________________________
8. Ang Sabbath ay tinatawag na anong tatlong mga bagay?
Isaias 58:13___________________________________________________________________
9. Akin siyang pararangalan sa hindi paggawa ng anong tatlong mga bagay sa araw na iyon?
Isaias 58:13___________________________________________________________________
10. Anong pangako ang sumunod na ibinigay?
Isaias 58:14___________________________________________________________________
11. Ano ang tawag sa unang anim na mga araw ng sanlinggo?
Ezekiel 46:1___________________________________________________________________
12. Ano ang hindi natin gagawin kung Sabbath?
Exodo 20:10__________________________________________________________________
Ang kabuuan ng talata ay nagpapahiwatig na hindi natin ipapagawa sa iba ang mga pangkaraniwang gawa
para sa atin kahit sa araw ng Sabbath.

13. Ano naman kung panahon ng pag-aani o ibang mga panahon na may mabilisang gawain na
dapat tapusin?
Exodo 34:21__________________________________________________________________

14. Anong mga tagubilin ang naglalarawan kung paano ang ilang mga tiyak na gawaing bahay ay
hindi dapat gawin sa mga oras ng Sabbath?
Exodo 35:3___________________________________________________________________
15. Ano ang tawag sa Biyernes na nagpapahiwatig na ang lahat ng mga pagluluto at paglilinis
para sa Sabbath ay dapat matapos sa araw bago ang?
Lucas 23:54; Marcos 15:42______________________________________________________
16. Ano ang sinabi ni Nehemias sa mga bumili ng pagkain at mga kalakal mula sa mga
mangangalakal nang Sabbath?
Nehemias 13:16-17_____________________________________________________________
17. Ano ang hindi natin dapat pabayaan?
Hebreo 10:25__________________________________________________________________
18. Ang Sabbath ng kapahingahan ay para sa banal na ano?
Levitico 23:3__________________________________________________________________
Ang Hebreong salita na ginamit dito ay nangangahulugang, “Isang pampublikong pagpupulong....pagpipisan,
pagtawag, pagbabasa.” Strong’s Exhaustive Hebrew Concordance.

19. Ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa kung may dalawa o tatlo na nagtitipon sa Kaniyang
pangalan?
Mateo 18:20__________________________________________________________________
20. Ang pinuno ng sinagoga ay nagalit sapagkat anong ginawa ni Jesus sa araw ng Sabbath?
Lucas 13:14___________________________________________________________________
21. Sa pagtugon, ipinahayag ni Jesus na sinumang tinalian ni Satanas ay anong maaring gawin
kung Sabbath?
Lucas 13:16___________________________________________________________________
Sa pagsunod sa halimbawa ng ating Panginoon, makakakita tayo ng maraming mga paraan upang kalagan ang
mga nagapos ni Satanas, pagbibigay ng lakas ng loob sa mga nalulungkot, at pag- asa sa mga
nangangailangan ng aliw at tuwa. Ilang mga mungkahi ay matatagpuan sa Mateo 25: 35-40.

22. Ang Sabbath ay magpapa-alaala sa atin ng ano?
Genesis 2:1-2__________________________________________________________________
Sa pamamagitan ng kalikasan, tayo ay maaring dalhing mas malapit sa ating Manlalang sa araw ng Sabbath.
Bilang lingguhang pagpapa-alaala sa sakdal na paglikha ng Diyos, ang mga oras ng Sabbath ay
maaring gugulin sa pagninilay sa Kaniyang mga gawang kamay, gayun din sa pakikipag- usap sa
Kaniya sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia at pananalangin.

23. Ano ang sinabi ng Panginoon tungkol sa kanila na hindi makapag-hintay na matapos ang
Sabbath?
Amos 8:5, 7___________________________________________________________________
24. Ano ang gagawin natin sa araw ng Panginoon?
Awit 118:24___________________________________________________________________
25. Ang pagpapala ng Diyos ay nasa kanila na gumagawa ng ano?
Isaias56:2____________________________________________________________________

26. Sa lupang ginawang bago, gaano kadalas ang lahat ng tao paroroon upang sumamba sa
harap ng Panginoon?
Isaias 66:22-23________________________________________________________________
Mahalagang maunawaan na ang Sabbath ay ibinigay sa sanlibutang ito sa paglalang at bago pumasok ang
kasalanan (tingnan ang Genesis 2: 1-3). Hindi ito ibinigay sa mga Judio, sapagkat wala pang mga
Hebreo hanggang kay Abraham – higit 1500 mga tao pagkatapos ng paglalang. Kaya ang Sabbath ay
hindi institusyong Judio, o maaring ibilang sa mga batas ng palatuntunan na idinagdag pagkatapos ng
kasalanan at nagtapos sa krus. Samakatuwid, kung paanong malinaw na sinabi ng Jesus: “Ginawa
ang sabbath ng dahil sa tao” (tingnan ang Marcos 2: 27), Hindi niya ibig sabihin na sa mga Judio
lamang, ngunit para sa buong katauhan. Kaya ang Sabbath ay para sa buong katauhan upang
mamahinga, tumigil mula sa kanilang mga pansanlibutang alalahanin, ibaling ang kanilang pansin sa
pagtulong sa isa't-isa at higit sa lahat magalak sa pagsamba sa kanilang Diyos at Manlalalang. At ang
kagalakang ito ng Sabbath ay magpapatuloy sa bagong lupa at sa buong walang hanggan.

Sa Liwanag ng Salita ng Diyos....

O Nauunawaan kong ang Sabbath ay 24 mga banal na oras na hindi natin gagamitin para sa mga
pangkaraniwang mga layunin.

O

Pinili kong ipangilin ang Sabbath kung paano ito idinesenyo ng Diyos, at tanggapin ang
pagpapalang ipinangako Niya.
Karagdagang mga puna:_____________________________________________________
Pangalan:__________________________________________________________________
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