
 

 Hindi Nakikitang mga Puwersa sa 
Likod ng mga Eksena

Leksyon 6

1. Mga bagay bang nakikita lamang ang nilikha ng Diyos?
Colosas 1:16________________________________________________________________

2. Anong mga nilalang ang binanggit ng Biblia?
Awit 8:5____________________________________________________________________

3. May nakakita na ba sa isang anghel?
Bilang 22:31________________________________________________________________

4. Anong uri ng mga anghel ang inihimpil sa pagpasok sa halamanan ng Eden ng ang tao ay 
pinalabas?

Genesis 3:24__________________________________________________________________ 

Ang mga anghel ay hindi espiritu ng mga namatay na tao katulad ng hinala ng iba. Wala pang 
sinumang namamatay ng si Adan at Eva ay pinalabas sa Eden. Ang Biblia ay tiyak na nagsasalita 
sa pamamalagi ng matatalinong mga nilalang sa sansinukob bago nilikha ang lupa (Job 38: 4, 7).

5. Lubha bang malalakas ang mga anghel?
Awit 103:20___________________________________________________________________

6. Gaano kabilis sila kumilos?
Ezekiel 1:14___________________________________________________________________

7. Bakit sila isinugo?
Hebreo 1:14__________________________________________________________________

8. Paano kaya tayo maka-kilala ng anghel balang araw?
Hebreo 13:2__________________________________________________________________

9. Paano iingatan ng mga anghel ang bayan ng Diyos mula sa panganib?
Awit 34:7___________________________________________________________________

Narito ang ilang mga kwento ng mga anghel na tumutulong sa bayan ng Diyos sa panahon ng personal na 
kapanganiban: 1 Hari 19:1-8; Daniel 6:16-23; Gawa 5:17-23; Gawa 12:5-11.

10. Paano iingatan ng Diyos ang Kanyang bayan sa mga sakuna ng mga huling araw?
Awit 91:11____________________________________________________________________

“Sapagka't ang Panginoon ay magiging iyong pagtitiwala, at iingatan ang iyong paa sa pagkahuli. Huwag 
mong ikait ang mabuti sa kinauukulan, pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin.” 
Kawikaan 3: 25, 26

11. Ang mga anghel ba ay itinalaga kahit sa mga bata?
Mateo 18:10__________________________________________________________________



12. Paano isinalarawan ng Biblia ang katapatan ng mga anghel ng Diyos?
Awit 103:20___________________________________________________________________

13. Hindi nagpatawad ang Diyos sa mga anghel na gumawa ng ano?
2 Pedro 2:4___________________________________________________________________

14. Ano ang kasalanan? 
1 Juan 3:4____________________________________________________________________

15. Sino ang pinuno ng mga mapag-himagsik na anghel?
Apocalipsis 12:9_______________________________________________________________

16. Ano ang tawag sa kanya bago siya nahulog?
Isaias 14:12___________________________________________________________________

17. Anong puwesto ang hinahawakan niya sa langit?
Ezekiel 28:14__________________________________________________________________

18. Anong katulad niya mula sa araw ng kanyang pagkalikha hanggang makasumpong sa kanya 
ng kasalanan?

Ezekiel 28:15__________________________________________________________________

19. Sa tatlong mga salita o mas bababa pa, ano ang ginawa ni Lucifer kaya ibinagsak siya ng 
Diyos at kinuha ang kanyang puwesto bilang tumatakip na kerubin?

Ezekiel 28:16__________________________________________________________________

20. Anong kasalanan ang una niyang nagawa sa kanyang puso?
Ezekiel 28:17__________________________________________________________________

21. Kaninong puwesto ang kanyang inangkin?
Isaias 14:13, 14________________________________________________________________

“Sapagka't ang bawa't nagmamataas sa kaniyang sarili ay mabababa; datapuwa't ang nagpapakababa sa 
kaniyang sarili ay matataas.” Lucas 18: 14

22. Ito ay nag- akay ng ano sa langit?
Apocalipsis 12:7_______________________________________________________________

23. Ilang porsyento ng mga anghel (simbolikal na tinutukoy bilang “mga bituin”) ang sumali kay 
Satanas sa kanyang paghihimagsik?

Apocalipsis 12:4_______________________________________________________________ 

24. Nagtagumpay ba ang kanilang paghihimagsik?
Apocalipsis 12:8_______________________________________________________________

25. Anong nangyari kay Satanas at sa kanyang mga anghel?
Apocalipsis 12:9_______________________________________________________________

26. Sila ngayon ay inilaan sa anong kalagayan hanggang sa paghuhukom ng dakilang araw?
Judas 6______________________________________________________________________

Ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa mga bumagsak na mga anghel bilang “maruruming mga espiritu”, 
“masasamang mga espiritu”, “demonyo”. Ang kanilang gawa ng kadiliman ay may hangganan sa 
sanlibutang ito. Para sa paglalarawan ng kanilang mga nakapipinsalang gawain sa tao at sa hayp 



kapag hindi pinigilan ng mga makapangwarihang mga anghel ng Diyos, basahin ang Markos 5: 1-13

27. Ano ang ginagawa ni Satanas ngayon?
1 Pedro 5:8___________________________________________________________________

28. Bakit siya naparito sa atin ngayon na may matinding poot?
Apocalipsis 12:12______________________________________________________________

29. Ano ang dapat nating gawing upang makatayo laban sa kanya?
Efeso 6:11____________________________________________________________________

“Sapagka't ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa 
mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol 
sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan.” Efeso 6: 12

30. Anong baluti ang kailangan natin?
Efeso 6:14
Baywang na may bigkis na__________________
Sakbat na baluti ng__________________
(talatang 15) mga paa ay may panyapak na_______________
(talatang 16) kalasag ng________________________
(talatang 17) turbante ng________________________
tabak ng__________________________

na siyang_______________________

31. Sa anong tatlong mga bitag kinukuha ni Satanas ang mga tao?
1 Juan 2:16___________________________________________________________________

Bagamat ginagawa ni Satanas ang kanyang mga alok na magmukhang kaakit-akit, ang kanyang layunin ay 
wasakin ang tao. Isinisiwalat ng Job 1: 6-22 ang tunay na labanan na nagpapatuloy sa likod ng eksena 
sa bawat isa sa atin.

32. Anong tiyak na kilos ang dapat nating gawin?
Santiago 4:7, 8________________________________________________________________

33. Kapag nanatili tayong malapit sa Diyos, anong pangako ang maari nating angkinin kapag 
ginigulo tayo ni Satanas?

Isaias 59:19 (huling bahagi)______________________________________________________

34. Paano ang mga anghel ng Diyos naapektuhan kapag nagpasya tayong ilagay ang ating mga 
sarili sa panig ng Diyos?

Lucas 15:10___________________________________________________________________



Sa Liwanag ng Salita ng Diyos....

O Nauunawaan kong tatlong bahagi ng mga anghel ang lumabag sa kautusan ng Diyos, ang 
ibinagsak mula sa langit, at itinanikala dito sa lupang na ito...

O Nauunawaan kong inilaan ng Diyos ang buhay ng mga masasamang anghel hanggang sa 
huling araw ng paghuhukom.

O Pinili kong pumanig sa Diyos, at nagnanais ng Kanyang kapangyarihan upang labanan ang 
mga bitag ni Satanas at ng iba pang mapag-himagsik na mga anghel.

Karagdagang mga puna:_________________________________________________________
Pangalan:______________________________________________________________________ 
Susunod na Leksyon: Maari Kang Maging Bagong Nilalang!


