Leksyon
11
"ANG
KASUGOAN
SA DIOS"

1. Unsa ang napulo ka mga sugo?

• Ang napulo ka mga sugo mao ang mga
sugo nga gisulat sa Dios sa duha ka papan
nga bato nga gihatag niya kang Moises
alang sa Iyang katawhan.
Exodo 34: 1. Ug si Jehovah miingon
kang Moises: Magsapsap ka ug duruha ka
papan nga bato ingon sa mga nahauna,
ug igasulat ko sa ibabaw nianang mga
papan ang mga pulong nga didto sa mga
papan nga nahauna ang gibuak mo".
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2. Asa ang napulo ka mga sugo makita
Bibliya?

sa

• Ang napulo ka mga sugo makita sa Exodos capitulo 20.
3. Hinganli ang napulo ka mga sugo.

• Mao kini ang napulo ka mga sugo:
1) Dili ka magbaton ug lain nga mga
dios sa atubangan ko.
2) Dili ka magbuhat ug bisan unsang
linilok nga larawan.
3) Dili mo paggamiton ang ngalan ni
J ehovah nga imong Dios sa pasipala.
mo ang adlaw igpapaholay, aron sa pagbalaan niini.

4) Hinumduman
5) Tahuron

mo ang imong amahan ug
ang imong inahan, aron magataas ang
imong mga adlaw sa yuta nga ginahatag kanimo ni Jehovah nga imong
Dios.

6) Dili ka magpatay.
7) Dili ka magpanapaw.
8) Dili ka magsaksi ug bakak batok sa
imong isigkatawo.
9) Dili ka mangawat.
10) Dili ka maibug.
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4. Unsa ang gipasabot

sa unang sugo?

• Kini nagpasabot nga atong simbahon ug
atong higugmaon ang Dios labaw sa tanang butang.
Mateo 4: 10. "Maoy simbahon ang Ginoo
nga imong Dios, ug siya lamang ang
alagara".
5. Unsa ang guidili sa ikaduhang sugo':'
• Nagdili kini sa pagbuhat ug bisan unsang
matang sa larawan nga pagasim bahon.
Exodo 20: 4. Alang kanimo dili ka
magbuhat ug usa ka larawan nga linilok
bisan sa dagway sa bisan unsang butang
nga atua sa itaas sa langit, kun dinhi sa
ilalum sa yuta, kun sa anaa sa tubig sa
ilalum sa yuta.
6.

sa

unsang paagi gilapas sa mga tawo ang
ikaduhang sugo?
• Gilapas sa mga tawo ang ikatulong sugo
pinaagi sa pagpanunglo ug pagpamulong
sa mga walay pulos nga mga panumpa
nga naglakip sa ngalan sa Dios o ni Cristo.
Taga-Efeso
4: 29. Kinahanglan
walay
sulting mahilas nga magagula sa inyong
-baba, kondili kanang mga maayo lamang,
nga makapalig-on ug angay sa higayon,
aron makahatag kinig kaayohan ngadto
sa mga nagapatalinghug.
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Mateo 5: 34, 37. Apan magaingon ako
kaninyo, ayaw gayud kamo pagpanumpa,
bisan pa kon tungod sa langit, kay kini
mao ang trono sa Dios; bisan pa kon
tungod sa yuta, kay kini mao ang tungtonganan sa iyang nga tiil; bisan pa kon .
tungod sa Jerusalem, kay kini mao ang
siyudad sa dakung Hari. Ug ayaw pagpanumpa tungod sa imong ulo, kay ikaw
dili makapaputi ni makapaitum sa bisan
usa ka lugas nga buhok niini. Apan
ang inyong sulti himoa lamang nga OO,
o dili; kay bisan unsa nga kapin na niini
nagagikan sa dautan.
7. Unsay kahulugan sa sugo nga ipabalaan
ang ikapitong adlaw?

• Ang napulo ka mga sugo gihatag sa Dios.
Una sa tanan, alang sa mga Israelitas, nga
nagbalaan sa ikapitong adlaw ingon nga
adlaw igpapahulay. Alang kanatong mga
Cristohanon, atong gitamud ang adlawang
Domingo, ang unang adlaw sa semana,
nga adlaw sa pagsimba, maingon nga niining adlawa ang Ginoong Jesus nabanhaw gikan sa mga patay.
Taga-Roma 14:5. Ang usa ka tawo nagailag usa ka adlaw ingon nga labi pang
maayo kay sa ubang adlaw, samtang ang
laing tawo nagaila sa tanang mga adlaw
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ingon nga managsama ra. Kinahanglan
ang matag-usa ka tawo adunay hingpit
nga pagkadani diha sa iyang kaugalingon
hunahuna.
Mga Taga-Colosas 2: 16. Busa ayaw tugoti nga adunay magahukom kaninyo bahin sa kan-uno n ug ilimnon, o mahitungod
sa pangilin o sa bulan nga bag-ong
subang o sa adlaw igpapahulay.
I Corinto 16: 2. Sa nahaunang adlaw sa
matag semana, ang matag-usa kaninyo
kinahanglan
magagahin ug magatigum
sumala sa iyang pag-uswag.

8. Nagatudlo ba ang bag-ong pakigsaad
pagkamasinulundon sa ginikanan?

sa

• Oo. Kinahanglan gayud nga ang mga kabataan magmasinugtanon
sa ilang mga
ginikanan.
Tagu-Efe:;o 6: 1. Kamong mga anak, kinahanglan managsugot kamo sa inyong
mga ginikanan diha sa Ginoo, kay buhat
kini nga matarung.
9. Nganong usa ka dakung sala ang pagpatay
ug tawo?
• Dakung sala ang pagpatay ug tawo tungod kay ang tawo gibuhat sama sa dagway sa Dios.
Gen. 9: 6. Bisan kinsa nga magaula ug
dugo sa tawo, tungod sa tawo ang iyang
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dugo pag-ulaan kay sa dagway sa Dios gibuhat ang tawo.
10. Paglapas ba sa sugo sa Dios, kon makapatay ang usa ka sundalo o sulugoon sa
balaod?

• Dili, tungod kay ang Dios nagsugo kanato
sa pagkamasinugtanon sa atong pangagambanan, ug ang mga sulugoon sa balaod o sundalo gihatagan sa kagamhanan
sa kagahum sa pagpatay kon gikinahanglan aron sa pagtuman sa balaod, ug pagpatunhay sa kalinaw.
Taga-Roma 13:4. Kay siya sulogoon sa
Dios alang sa imong kaayohan. Apan kon
kon ang dautan maoy imong ginabuhat,
angay ka nga malisang kay dili baya
kawang ang iyang pagdalag ispada; siya
mao ang sulogoon sa Dios aron sa pagdapat sa iyang kapungot diha sa mamumuhat ug dautan.
11. Unsa ang pagpanapaw?

• Ang pagpanapaw maoy usa ka sala sa paglapas sa bug-os sa kaminyoon pinaagi sa
pagpakighilawas gawas sa kaugalingong
bana o asawa.
Hebreohanon 13:4. Himoa ninyo nga
panagtiayon makabaton sa pagtahud sa
tanan, ug himoa ninyo nga ang higdaanan sa panagtiayon dili mahugawan, kay
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ang Dios magasilot ra sa mga makihilawason ug mga mananapaw.

12. Guidili ba usab sa Bag-ong Pakigsaad
pagpangawat?
• Oo. Ang Bag-ong Pakigsaad
pagpangawat.

nagadili

ang
sa

Taga-Efeso 4: 28. Ang kawatan kinahanglan dili na magapangawat,
kondili
magbudlay hinoon siya, nga magbuhat sa
mga maayong butang pinaagi sa iyang
mga kamot, aron may ikahatag
siya
ngadto sa mga nagakinahanglan.
13. Unsa ang
sugo?

nangalakip

sa ika-siyam

nga

• Ang ika-siyam nga sugo nagalakip sa
tanang matang sa pagpamakak sa pulong
ug sa buhat.
Salmos 101: 7. Siya nagabuhat ug limbong dili magapuyo sa sulod sa akong
balay: Siya nga nagasulti sa bakak dili
pagalig-onon sa atubangan sa akong mga
mata.
Pinadayag 21:8. Ug sa tanang mga bakakon ang ilang bahin mao ang paghiadto
sa linaw nga nagasilaob nga kalayo ug
asupri.
14. Unsay kahulugan

sa "Pagkaibug"?

• Ang "pagkaibug" nagakahulugan
sa dautan nga tinguha sa pag-angkon sa mga
butang nga kaugalingon sa uban.

59

Ang Kasuaoasi sa Dios

Lukas 12: 15. Magmatngon kamo, ug
likayi ninyo ang tanang dagway sa kadalo,
kay ang kinabuhi sa tawo wala diha sa
kadagaya sa iyang mga katigayonan.
15.

Unsay gitawag

sa napulo ka mga sugo?

• Kini mao ang kasugo-an sa Dios.
Taga-Roma 13: 9. Ang mga sugo nga
nag-ingon, "ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagkaibog, ug ang bisan unsa pa nga sugo, kini
nalangkob niining mga pulonga nga nagaingon, "Higugmaa ang imong silingan
ingon nga imong kaugalingon.
Taga-Roma 13: 10. Ang gugma dili mohimog dautan ngadto sa silingan; busa
ang gugma mao ang katumanan sa kasugo-an.
16. Unsay katuyoan sa kasugoan sa Dios?

• Ang katuyoan sa kasugoan sa Dios mao
ang pagtudlo kanato sa pag-ila sa matarung gikan sa dautan.
Mga Taga-Galacia 3: 19, 24. Nan, ngano
pa man ang kasugoan? Kini sa kaulahiay
gidugang gumikan sa mga kalapasan
moabut ang kaliwat kang kinsa gihimo
ang saad... Busa ang kasugoan mahimong atong magtatagad sa pag-agak
ngadto kang Cristo, aron kita pagamatarungon pinasikad sa pagtoo.
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Taga-Roma 3: 20. Kay pinaagi sa kasulgoan naga-abut hinoon ang kahibalo mahitungod sa sala.
17. Kinahanglan ba nga ang mga Cristohanon
karon motuman niining maong mga sugo?

• Oo. Tungod kay kining tanan gawas sa
ika-upat nga sugo gipamatud-an sa bagong pakigsaad. Dili na kinahanglan alang
sa mga Cristohanon ang pagsa-ulog sa
adlaw nga igpapahulay sa mga Israelitas,
hinonoa atong gitamud ang adlaw'ng 00mingo ang unang adlaw sa semana sa
pagsimba, tungod kay mao kini ang adlaw sa pagkabanhaw ni Jesus gikan sa
mga patay.
1 Juan 5: 3. Kay ang paghigugma alang
sa Dios mao kini, nga pagabantayan ta
ang iyang mga sugo.
18. Makaluwas ba kanato ang pagtuman
kasugoan sa Dios?

sa

• Dili. Maluwas lamang kita pinaagi sa gracia tungod sa pagtoo ni Jesu-Cristo.
Mga Taga-Efeso 2: 2, 9. Kay tungod sa
gracia kamo nangaluwas pinaagi sa pagtoo. Ug dili sa inyong kaugalingong kahimoan hinoon kini hatag sa Dios, tungod
mga bjmlbatan aron walay bisan .
nga magapasigarbo.
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19. Nganong
goan

tumanon
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pa man nato ang

kasu-

• Magatuman kita sa kasugoan
Dios, dili
sa tuyo nga aron maluwas, hinoon tungod
kay nangaluwas kita, magtuman kita aron
sa pagpahimuot sa Dios.
Mga Taga-Efeso 2:10. Kay kita iyang
mga binuhat, hinimo diha kang cristo
Jesus alang sa mga maayong binuhatan
nga gilaraw nang daan sa Dios, aron nga
niini managgawi kita.
20.

sa unsang

paagi atong matu an ang kasugoan sa Dios?
• Atong matuman ang kasugoan sa Dios,
pinaagi lamang sa gracia sa Dios, ug gahum sa Dios.
Mga Taga-Roma 8: 3, 4. Kay ang wala
mahimo sa kasugoan nga mahuyang pinaagi sa unod, kini sa Dios nahimo nga mao:
nga sa pagpadala niya sa iyang kaugalingong anak nga diha sa dagway sa usa
ka masal-anon nga unod ug alang sa
sala, ang sala diha sa unod iyang gihukman sa silot, aron ang matarung nga ginbut-an sa kasugoan matuman sa sulod
nato nga wala. magkinabuhi
uyon sa
unod, kondili uyon sa Espiritu..

21. Unsay angay natong buhaton leon makalapas kita sa usa sa mga sugo sa 0"0$.
• Kinahanglan nga atong hangyoon ang
Dios nga tungod kang Cristo, kita iyang
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pasayloon ug hugasan sa atong p gpakasala.

1 Juan 2:1,2. Minahal kong mga anak,
nagasulat ako kaninyo niining mga butanga aron kamo dili managpakasala;
apan kon may makasala man gayud, kita
adunay manlalaban nga mangatubang sa
Amahan, si JesuCristo ang matarung,
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