
 
 

Amos 8:11 “Ania karon, ang mga adlaw moabut na, nagaingon 

ang Ginoong Jehova, nga diha sa yuta ipadala ko ang 

kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa 

tubig; hinonoa kagutmanan sa pagpatalinghug sa mga 

pulong ni Jehova.” 

 

Sa natagna na, daghan sa mga Kristohanon magdumili sa 

pag abli sa Bibliya aron sa pagsusi kon unsa ang gisulti sa 

ilang mga pastor. Sa atong panahon sa kahamugaway sila na 

kondisyon nga mosalig sa ilang mga pastor sa walay 

pangutana. Kini nga natagna nga “dagaang” nga 

panghunahuna, sa Pinadayag 3:16, naghatag ug pagdaghan 

sa mga mini nga profeta sa tibuok kalibutan. Kini nga mga lobo 

nga nagsanina ug karnero sayon kaayo nga makailad sa ilang 

mga sakop uban sa dakung pagsalig nga kadaghanan sa ilang 

mga biktima dili gayud magsusi kanila. Sa mga gagmay nga 

pundok sa mga Kristohanon nga nagsusi sa ilang mga mini nga 

mensahe ginamit ang Bibliya, sila gipapahawa gikan sa mga 

iglesya aron sa pagpugong sa kamatuoran sa pagkaylap. Aron 

sa paglipay kanila nga nahibilin sa iglesya, sila karon 

nanagpanudlo sa mensahe sa kadagaya unsaon pag angkon 

sa mga bahandi, mga mensahi nga makalingaw, ug bisan pa 

ang mga “rock music” gisagol sa relihiyoso nga mga pulong 

aron ang mga tawo malingaw. Sa natagna na, sila dayon 

nigamit sa mga mini nga pagtulun-an  nga giuyonan sa tibuok 

kalibutan aron ang ilang mga karnero mobati sa kasiguro ug 

pagbuhat sa insakto uban sa panghunahuna nga tungod kay 

ang tanan mituo man pud niini, kini mao ang tinuod. Usa ka 

punto, usa sa mga pinaka dugay ug pinaka malampuson nga 

namensaheng mini nga pagtulun-an mao ang adlawng 

igpapahulay nga Domingo. Niini nga balasahon atong tan-awon 

ang mga bersikulo nga ilang giangkon nga nagsulti nga ang 

adlawng igpapahulay giusab na gikan sa ikapito ka adlaw 

ngadto sa unang adlaw sa semana. 

 

ANGKON #1 Buhat 20:7 “ Ug sa nahaunang adlaw sa 

semana, sa nagkatigum kami aron sa pagpikaspikas sa 

tinapay, si Pablo, nga may tuyo sa paggikan sa 

pagkasunod nga adlaw, nakigsultihanay kanila; ug iyang 

gitaas ang iyang pakigpulong hangtud sa tungang gabii.” 

 

Kini nga panagtigum nahitabo sa kagabhion. Kon imong 

padayonon pagbasa imo usab makita sa sunod nga bersikulo 

kini naghisgut sa “daghang mga suga sa taas nga lawak. Sa 

unahan sa bersikulo 11 kini usab nag sulti sa human sila 

mikaon, si Pablo “iyang gitaas ang iyang pakigpulong hangtud 

sa tungang gabii” Ang pangutana mao, sila ba nanag ingon nga 

kini usa ka serbisyo sa simbahan tungod kay sila nag pikas-

pikas ug tinapay, ug sanglit kini nahitabo man sa “unang adlaw” 

kini gayud nagpasabot ang Adlawng Igpapahulay nausab na? 

Ang problema niini nga pang hunahuna mao, sa Buhat 2:46 

nag ingon nga sila nanagpadayon “3kada adlaw3 nagpikas-

pikas ug tinapay sa matag puluy-anan”. Tungod kay ila man 

gisabot kini nga usa ka serbisyo sa simbahan, kini gayud ang 

sundanan sa mga iglesya nga mao gayud ang sundon karon. 

Kon ang Buhat 20:7 mao ang matin’awon nga pamatuod nga 

atong kinahanglan aron mapamatud-an nga ang Adlawng 

Igpapahulay nausab na gikan sa ikapito ka adlaw ngadto sa 

unang adlaw sa semana, nan tanang mga iglesya nga 

nanagbantay sa adlawng Domingo kinahanglan nga: 

• Mag simba sa gabii 

• Mag simba kada gabii 

• Mag samba taman sa kadlawon 

 

ANGKON #2 1 Corinto 16:2 “Sa nahaunang adlaw sa 

semana, ang matag-usa kaninyo kinahanglan magagahin ug 

magatigum sumala sa iyang pag-uswag, aron nga inig-abut 

ko diha dili na kinhanglan himoon pa ang pagpaamotay. ” 

 

Wala gayud bisan unsa nga insaktong pasikaranan sa usa 

ka publiko nga panagtigum, o serbisyo sa simbahan nga nasulti 

dinhi sa dihang si Pablo miabot. Ang uban magpamatuod nga 

kini usa ka serbisyo sa simbahan tungod si Pablo nagtigum sa 

ilang gitawag nga “ikapulo.” Apan kon imong basahon ang 

milabay nga mga bersikulo nga nasayop pagsabot ang 

kinatibuk-ang kahulugan, imong makita ang pulong nga 

“pagkamanggihatagon”  sa pagkatinuod gigamit aron sa 

paghatag kahulugan niining halad sa bersikulo 3 sa maong 

kapitulo. Kana nga pulong nagkahulugan ug “kwarta nga halad” 

sa Strong’s Bible Concordance. (#5485). Usab bantayi nga si 

Pablo nangayo niana aron ihatag sa gikan sa bisan unsa nga 

“gipauswag sa Dios”  sa pasahe nga gihatag aron sa pag ila sa 

Domingo isip adlawng igpapahulay. Ako mangutana, kini ba 

usa ka normal nga paghatag ug ikapulo nga ginabuhat sa usa 

ka serbisyo sa simbahan aron sa paghatag sa unsay gihatagan 

sa Dios sa kadagaya nga karon gitaguan isip tinigum? Dili ba 

ang Lucas nagsulti diin “Ako naghatag sa mga ikapulo sa tanan 

nga akong na angkon.” 

 

Ang kamatuoran diha sa Bibliya mao, kini dili usa ka 

serbisyo sa simbahan tungod kay una sa tanan wala gayud kini 

gisulti nga ingon. Bisan ang gitigum ni Pablo dili usab ikapulo, 

diin sa ubang rason ilang gi angkon nga kini mao ang 

nakapahimo niini nga serbisyo sa simbahan. Si Pablo nagtigum 

sa atong gi ila karon nga “halad sa gugma.” Sa katapusan, kon 

ang tibuok pasahe basahon sa iyang kinatibuk-an nga 

kahulugan atong makita nga kini nga pasahe nagsulti 

mahitungod ni Pablo sa iyang pag hunong sa iyang panaw 

ngadto sa Jerusalem aron sa pag kuha sa kwarta nga 

hinabang alang sa mga Kristohanon nga anaa sa kalisud sa 

paninapi sa Jerusalem. (Tanawa Roma 15:26, & Buhat 11:26-

30 nagpamatuod usab niini isip usa ka kamatuoran)  

 

ANGKON #3 Pinadayag 1:10 “Sa adlaw sa Ginoo diha 

ako sa Espiritu, ug gikan sa trumpeta akong nadungog 

ang usa ka makusog nga tingog nga daw trumpeta.” 

 

Ang uban mogamit niini nga bersikulo aron sa 

pagpamatuod nga ang Domingo mao na ang adlawng 

igpapahulay tungod kay si Juan nag gamit sa termino “ang 

adlaw sa Ginoo”. Ang kamatuoran mao, nga humana gihubad 

sa Bibliya kung usa ang ikapito nga adlaw nga igpapahulay nga 

mao ang adlaw sa Ginoo. Linibo ka tuig na sumala sa Isaias 

58:13 nga diin atong makita ang Ginoo nag-ingon “ang 

adlawng igpapahulay3 akong adlawng balaan”. Klaro nga 

pagka-ingon. Sa Bag-ong Tugon si Jesus mismo nagsulti sa 

Mateo 12:9 nga, “..ang Anak sa Tawo agalon kang bisan kinsa 

nailalum bisan pa ang adlaw nga igpapahulay.” 

 

Daghan ang nakalimot sa pinakaunang butang nga 

nasulat sa Bibliya nga maoy usa ka buluhaton nga gisugdan sa 

Domingo sa Genesis 1:1-5. Ang Ginoo nagmando sa tanang 

katawhan nga mo trabaho sa unang adlaw sa semana sumala 

sa atong makita sa pinaka tunga sa 10 ka Sugo sa Exodo 20:8-

11. Sa bersikulo nwebe nianang maong sugo, Iyang giklaro 

pagsulti “sa unom ka adlaw magbuhat ka, ug buhaton mo ang 

tanan mong buluhaton.” Sayop ba kon motuman kita sa Ginoo? 

Wala ba magsulti ang mga apostoles sa Buhat 5:29 nga  

“Kinahanglan maoy among unahon pagsugot ang Dios inay 

ang mga tawo.” Ang adlawng Domingo gitawag sa Dios nga 

adlaw sa trabaho. Exodo 23:12; 31:15, 34:21; 35:2, Levitico 

23:3, Deutoronomio 5:13, Ezequiel 46:1 ug Lukas 13:14 usab. 

 

“3isip usa ka pista sa adlaw, ang Domingo mao ang 

balaan nga adlaw ni Mithra, ug makapasibot kini nga 

mabantayan nga sukad si Mithra gitawag nga Dominus, 

‘Ginoo” ang Domingo mao unta ang  ‘Adlaw sa Ginoo’ 

dugay nga panahon sa wala pa ang mga Kristohanon”. 

The Paganism in Our Christianity, Arthur Weigall, 1928, 

p136 

 

Ang mga pulong ‘adlaw sa Ginoo’ unang gigamit ni Juan 

sa libro sa Pinadayag sa Bag-ong Tugon ngadto sa 

Kristohanong Iglesya. Apan ang mga pagano sa karaang 

panahon migamit usab niining mga pulonga aron sa 

paghulagway sa adlaw sa ilang ginoo. Sa dihang si 

Constantino nagmando sa mga tawo sa pagbalaan sa adlawng 

Domingo, sa tuig 321, iya usab kini gitawag nga ‘adlaw sa 

Ginoo’ niadtong panahona. Ang gituis nga kasaysayan nga 

ginawali sa mga magtutudlo karon, diin ilang giusab ang 

gipasabot ni Juan nga ‘Adlawng Igpapahulay’ ngadto sa 

gipasabot sa mga pagano nga “Domingo” nagpamatuod nga 

ang Vatican may kalabutan niining gitagna nga mga buluhaton 

sa katapusang panahon. Ug kini ilang giangkon sa 

makadaghang panahon aron makita sa tibuok kalibutan. 

 

“Ang iglesyang Katoliko nagkuha sa mga pilosopiya nga 

iya sa mga pagano ug gibuhat nga taming sa pagtoo, 

batok sa mga hentil. Iya gikuha ang pagano nga 

panteyon, ang templo sa tanang dios-dios, ug kini 

ghimong balaan ngadto sa tanang mga martir, ug kini 

nagbaliin hangtod karon. Iyang gikuha ang pagano nga 

Domingo ug gihimong Kristohanong Domingo3 Ang 

adlaw adunay mga magsisimba niining panahona sa 

Persia ug sa laing nasud..Mao nga ang iglesya nag-

ingon, ‘bantayi kanang karaan nga pagano nga ngalan 

[Domingo]. Magpabilin kini nga sagrado, binalaan’ Ug 

mao nga ang pagano nga Domingo, nga gihalad ngadto 

kang Balder, nahimo nga Kristohanong Domingo, balaan 

ngadto kang Jesus. “ William l. Gildea, ‘Paschale 

Gaudium’, Catholic World, 58, Marso 1894, p.809 (Usa 

ka balasahon sa Katoliko) 

 

Sa gitagna sa Daniel 7:25, kini nga iglesya naningkamot 

gayud sa pag-usab sa “kapanahonan ug mga balaod” sa Dios 

nga Magbubuhat. 

 

ANGKON #4 Marcos 2:23-28 “Usa niana ka adlaw nga 

igpapahulay, si Jesus naglakaw agi sa kaumahan sa 

mga trigo; ug samtang naglakaw sila, ang iyang mga 

tinun-an misugod sa pagpangutlog mga uhay. Ug ang 

mga Fariseo miingon kaniya, ‘Tan-awa ra, ngano ba nga 

nagahimo man sila sa dili matarung pagabuhaton sulod 

sa adlaw nga igpapahulay sumala sa kasugoan?’ Kanila 

mitubag siya nga nag-ingon, ‘Wala ba gayud kamo 

makabasa mahitungod sa gibuhat ni David sa diha nga 

nagkinahanglan siya ug gigutom, siya ug ang iyang mga 

kauban: naunsa nga misulod man siya sa balay sa Dios, 

sa diha nga si Abiatar mao ang labawng sacerdote, ug 

mikaon sa mga tinapay nga binutang-sa-atubangan-sa-

Dios, nga supak man unta sa kasugoan ang pagkaon 

niini ni bisan kinsa gawas sa mga sacerdote lamang, ug 

nanghatag usab siya niini ngadto sa mga kauban niya?’ 

Ug siya miingon kanila, ‘Ang adlaw nga igpapahulay 

gibuhat alang sa tawo, dili ang tawo alang sa adlaw nga 

igpapahulay; busa ang Anak sa Tawo agalon kang bisan 

kinsa nailalum bisan pa ang adlaw nga igpapahulay.’” 

 

Daghan karon ang nagsugod na sa pag gamit niining 

bersikulo aron sa pag-ingon nga ang Adlawng Igpapahulay dili 

na tinuod karon tungod kay gilapas kini ni Jesus o Iya kini 

gibaliwala sa dihang diri pa Siya sa kalibutan. Una sa tanan, 

wala niining bersikuloha ang nagsulti nga si Jesus nagwagtang 

o nagbungkag sa Adlawng Igpapahulay. Ang gisulti niining 

bersikulo nga ang mga Fariseo naghunahuna nga si Jesus ug 

ang mga apostoles naglapas sa sugo pinaagi sa pagkutlo ug 

trigo aron kaonon. Apan si Jesus nagpamatuod uban sa 

kamatuoran diha sa Pulong sa Dios mahitungod kang Hari 

David, nga girespeto sa mga Hudiyo, nga Siya ug ang Iyang 

mga apostoles wala gayud maglapas sa Adlawng Igpapahulay. 

Si Jesus klaro nga nagbadlong sa mga sayop nga pagtulun-an 

sa mga Fariseo. Kon si Haring David mahimo nga mokaon sa 

tinapay nga binalaan ug gigahin sa balaan nga kagamitan aron 



paghumpay sa iyang kagutom, nan mahimo usab nga ang mga 

disipulo mangutlo ug trigo sa Adlawng Igpapahulay aron 

paghumpay sa ilang kagutom. Si David ug ang mga apostoles 

nanagbuhat alang sa Dios. Usa ka kamatuoran nagsulti nga 

ang mga pari sa templo, ug bisan pa ang mga pastor karon, 

mas daghan pa sila ug mga trabaho sa Sabado kaysa 

pagbuhat sa buluhaton para sa Dios, dili ba? Ang mga 

buluhaton nga mga kalibutanon sa tinuod lang usa ka sala. 

Apan, ang mga buluhaton sa mga pari usa ka serbisyo para sa 

Dios. Ang ilang mga buluhaton matag Sabado nagtudlo ngadto 

sa gahum ni Cristo nga makaluwas. Ang ilang pagbuhat wala 

makasupak sa katuyuan sa Adlawng Igpapahulay nga mao ang 

pagdala sa mga kalag ngadto sa kamatuoran. Apan karon, si 

Cristo mismo nianhi, ug nakig-uban kanila. Sama nga tanang 

Kristohanon mo uyon, nga ang mga disipulo, nanagbuhat alang 

sa Dios alang sa usa ka santos ug balaan nga buluhaton. Sila 

nanagbuhat lamang sa unsay gikinahanglan alang sa pag kab-

ot sa ilang buluhaton para sa Amahan bisan sa Adlawng 

Igpapahulay. Si Jesus nagpamatuod niining kamatuoran 

pinaagi sa pag ingon Siya mao ang “Dios sa Adlawng 

Igpapahulay”. Ug sa atong nakita giunsa Siya pag-awat ug 

pasunodsa Iyang mga Apostoles, kini nagpamatuod nga sila 

nagbuhat sa buluhaton sa Dios ug nga sila walay sayup. Ug dili 

pasabot nga kini dili tinuod tungod kay ang mga Fariseo wala 

makasabot nga sila nagbuhat sa buluhaton sa Dios. 

Si Jesus ug ang Iyang mga apostoles wala makalapas sa 

Igpapahulay. Ang kamatuoran diha sa Pulong sa Dios mao nga 

“ang sala mao ang paglapas sa balaod”, matud sa 1 Juan 3:4. 

Sa laing pagkasulti, ang paglapas sa balaod sa Dios maoy 

pamaagi nga makasala ang usa ka tawo. Ang ika upat ka sugo 

may kalabutan sa Adlawng Igpapahulay. Ang pag-ingon nga si 

Jesus naglapas sa Adlawng Igpapahulay, nan Siya nakasala 

pinaagi sa paglapas sa balaod sa Dios. Ug kini nga pagkasulti 

pareha ra sa gipaningkamutan sa mga Fariseo pagsulti tungod 

kay sila naglagut Kaniya ug sa Iyang mensahe. Apan isip 

Kristohanon, kita nakahibalo nga si Cristo wala makasala. Ang 

kamatuoran mao, nga kon Siya nakasala, dili unta Siya 

mahimo nga Cordero sa Dios nga walay buling, ug Manluluwas 

kanimo ug kanako. Si Jesus nagpamatuod sa Marcos kapitulo 

2 nga ang mga Fariseo nasayop sa ilang pag ila nga sala nga 

ilang gi imbento mahitungod sa mga apostoles sa ilang 

pagkutlo ug trigo sa Adlawng Igpapahulay. Oo, usa ka sala ang 

pag ani sa trigo isip usa ka panginabuhi kon kini buhaton sa 

Adlawng Igpapahulay. Apan si Jesus ug ang mga apostoles 

wala nagtrabaho isip mag-uuma. Sila lamang gigutom nga mga 

tawo nga nagbuhat alang sa Dios. 

 

Apan kadtong maghunahuna nga mahimong lapason ang 

Adlawng Igpapahulay pinaagi sa paggamit niini nga 

katarungan, sa pagkatinuod ikaw nagsalig sa pinulongan sa 

usa ka Fariseo nga dili magtotoo nga gibadlong ni Jesus 

mismo tungod sa ilang sayop. Sa laing pagkasulti, kadtong 

motoo nga ang mga Hudiyo sa ilang gituohan, ug nagbaliwala 

kon giunsa ni Jesus pag depensa ang Adlawng Igpapahulay ug 

nagbadlong sa mga Fariseo nga mga bakakon, sa pagkatinuod 

mas mitoo pa sila sa mga Fariseo kaysa ni Cristo. Sa atong 

nahibaloan nga ang mga Fariseo karon ila gihapon gilimud si 

Cristo isip Ginoo. Kinsa man karon ang nagsulti sa tinuod? 

Kato ba sila nga wala makahibalo sa Pulong? O siya nga 

mismo mao ang nagsulat sa Pulong? 

 

ANGKON #5 Colosas 2:16-17 “Ayaw tugoti nga adunay 

magahukom kaninyo bahin sa kan-onon ug ilimnon, o 

mahitungod sa pangilin o sa Bulan nga bag-ong subang, 

o sa adlaw nga igpapahulay. Kini sila landong lamang sa 

mga butang nga umalabot, apan ang lawas iya ni 

Cristo.” 

 

Ang sayon nga kamatuoran mao nga ang adlawng 

igpapahulay nga nasulat diri dili ang sinimana nga Adlawng 

Igpapahulay sa Dios. Palihug basaha ang Levitico 23:23-38 ug 

imong makaplagan nga ang Adlawng Igpapahulay nga 

gihisgutan sa Colosas bersikulo 38 mao ang tinuig nga 

adlawng igpapahulay o gitawag kini nga “adlaw sa pista” nga 

naghisgut ug mga panghitabo nga matuman sa umalabot sa 

dihang maabot ang Mesias. Mao ni ang gipasabot ni San Pablo  

nga “landong sa mga butang umalabot”. Timan-i gayud nga sa 

nahuman ang lista sa  tinuig nga adlawng igpapahulay sa 

Levitico 23:23-37 nga sa bersikulo 38 nagsulti nga kining tinuig 

nga adlawng igpapahulay mga “adlawng igpapahulay sa Dios”. 

Sa Mateo 5:17, si Jesus nag ingon “Ayaw kamo paghuna-huna 

nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga 

profeta; ako mianhi dili sa pagbungkag kondili sa pagtuman 

niini”. Walay bisan usa nga makatapos sa senimanang 

Adlawng Igpapahulay tungod kay kini nagpunting ngadto balik 

sa pagbuhat sa kalibutan. Mao nga ang ika-upat ka sugo 

nagsugod sa pulong nga “Hinumdumi” kon maghisgut 

mahitungod sa Adlawng Igpapahulay. Ang pagbantay sa 

Adlawng Igpapahulay maoy usa ka adlaw sa pagsimba sa 

Magbubuhat sa tanang butang. Sayon ra kaayo sabton nga dili 

ka makahimo sa pagtapos sa usa ka panghitabo nga human na 

mahitabo kaniadto. Apan sa dihang ang tinuig nga adlawng 

igpapahulay natukod linibo ka tuig na ang milabay, dayun 

miabot si Jesus aron pagtuman sa tanang tinuig nga adlawng 

igpapahulay nga diin nagtudlo ngadto Kaniya. Ang mga anak 

sa Dios nanagbantay sa mga pista kaniadto isip simbolo aron 

paglantaw sa unahan sa pag-abot sa gitagna nga Mesias nga 

sa Iyang pag-anhi Siya unya ang motuman sa kahulugan niini 

nga pista. Usa ka pananglit, bisan ang karnero nga halad para 

sa ilang mga sala kaniadto mao usa ka, “landong sa mga 

butang umalabot” nga natuman sa dihang “ang Cordero sa 

Dios, nga magakuha sa sala sa kalibutan” (Juan 1:29) namatay 

didto sa krus. Mao nga si Jesus miingon “natapus na” sa wala 

pa Siya namatay. Juan 19:30 

 

Palihug basaha ang Levitico 23:23-28 ug imong makita 

ang LIMA ka mga tinuig nga “adlawng igpapahulay” nga 

gihubad ingon nga “pista” sa Ginoo sulod sa 15 ka mga adlaw. 

Kini dili mao ang senimana nga Adlawng Igpapahulay sanglit 

ang lima ka adlaw gibantayan sulod sa 15 ka adlaw. 

 

Dili lang kini ang rason ngano nga ang adlawng 

igpapahulay nga nasulat sa Colosas 2:14-17 dili pasabot sa 

senimanang Adlawng Igpapahulay. Kon imong basahon ang 

Levitico 23:23-38 imong mabantayan nga kini naghisgut 

mahitungod sa mga pagkaon ug ilimnon nga halad nga mao 

pud ang nahisgutan sa Colosas 2:14-17. Kung kini nga tinuig 

nga adlawng igpapahulay parehas ra sa Adlawng Igpapahulay 

nga nasulat sa 10 ka Sugo sa Dios, nan kamo nga magwali 

ginamit kini nga bersikulo sa palihug paghatag sa akoa ug 

katarungan kung asa man sa 10 ka Sugo ang naghisgut ug 

“pagkaon, ilimnon, pangilin o bag-ong bulan”  nga gihisgutan sa 

Colosas 2. Mangutana usab ako sa mga nanagtuo kon kini nga 

bersikulo nagtudlo sa samang butang, ngano man ang mga 

iglesya nga nanagbantay sa Domingo wala man nila tahura 

ang “kalan-onon, ilimnon, pangilin o bag-ong bulan” karon? 

 

Ang Sugo sa Dios dili parehas sa sugo ni Moises nga 

gipasabot sa Levitico ug Colosas. Ang sugo ni Moises, o mga 

“kasugoan diha sa mga kalagdaan” natapos didto sa krus sa 

pagpamatuod sa Efeso 2:15. Ug ang Sugo sa Dios mobarug 

hangtod sa walay katapusan ug kini usab gipamatud-an sa 

Lucas 16:17. 

 

Hebrohanon 9:1,10 nag-ingon “Sa pagkatinuod ang 

nahaunang pakigsaad may kalagdaan bahin sa pagsimba ug 

sa yutan-ong dapit nga balaan. Kundili may kalabutan lamang 

bahin sa kan-onon ug ilimnon ug sa nagkalain-laing mga 

pagpanghugas, mga tulomanon alang sa lawas nga 

gipahamtang aron pagatumanon hangtud sa panahon sa 

pagpatarung sa mga butang.” 

 

ANGKON #6 Galacia 4:9-11 “Apan karon nga 
nanagpakaila na kamo sa Dios, o ingnon ba hinoon nga 
karon nga hing-ilhan na kamo sa Dios, naunsa ba nga 
nanagpamalik man hinoon kamo pag-usab ngadto sa 
mahuyang ug walay bili ng mga pinasiunang pagtulon-an 
sa kalibutan, ug buot magpaulipon kanila pag-usab? 
Ginabantayan ninyo ang mga adlaw, ug mga bulan, ug 
mga panahon sa pangilin, ug mga tuig! Nabalaka ako 
tungod kaninyo, nga tingali napakyas ang akong 
paghago diha kaninyo.” 

 

 Daghan ang nagtoo nga kini nga bersikulo naghisgut sa 

Adlawng Igpapahulay tungod kay ang pulong “mga adlaw” 

gigamit man diri isip pasabot sa relihiyoso nga mga tulumanon. 

Apan, sa gihapon wala kini maghisgut mahitungod sa 

senimanang Adlawng Igpapahulay. Kon atong masabtan ang 

kinatibuk-ang kahulugan niini nga bersikulo mao nga si Pablo 

nakahibalo nga ang mga taga Galacia niadtong panahona mga 

pagano ug sila nagsimba ginamit ang mga ritwal. Ang mga 

Hudiyo nga nadala ngadto sa pagka Kristiyano, sama sa 

nasulat sa Colosas, gusto mobalik pagbantay sa ilang mga 

pista. Ang ilang binalaodnon nga matang sa pagsimba 

nakapatandog sa mga taga Galacia tungod kini gikan man sa 

mga pagano, ug kini dapat hatagan ug pagtagad ni Pablo 

tungod kay naghandum siya nga ma pugngan ang posible nga 

mahitabo sa atong kapanahonan karon. Sama sa kalihukan 

karon nga nag saulog sa mga pista, ilang gipaninguha ang 

pagsagol sa tinuig nga adlawng igpapahulay ngadto sa 

pagsimba sa Bag-ong Tugon. Kini nga kasuguan nga 

tawhanon taman lamang sa panahon sa pagpatarung sa mga 

butang sumala sa atong natun-an. Tungod niining hinungdan 

nga ang mga taga Galacia nahulog niini nga sayop, ilang na 

ngitngitan ang buhat ni Cristo sa pagluwas didto sa Kalbaryo 

sumala sa giplano sa kaaway. Pinaagi sa pagbantay niining 

mga “adlaw ug bulan” ilang gipamatuod ang ilang binuhatan 

inay sa sakripisyo ni Cristo nga maoy angay para sa 

kaluwasan. Apan ang kamatuoran mao, nga dili pinaagi sa 

binuhatan aron walay usa nga magapasigarbo. (Efeso 2:9) 

Mao usab ni ang rason ngano si Pablo nahangawa nga ang 

iyang paghago mahimong kawang tungod kay sila nagpakita 

ug timailhan nga sila “buot magpaulipon pag-usab” sa mga 

tinuig nga adlawng igpapahulay nga gikasulti ni Jesus nga 

“natapos” na sa Krus. Kun imong mamatikdan, nga kini ang 

sosama nga pamaagi sa pagbalit-ad nga gigamit sa mga mini 

nga magtutudlo ngadto sa Colosas 2:16-17. Mao nga 

sosamang paagi usab nga pagpamahayag ang gamiton aron 

kini mapadayag. Mangutana ako kon asa sa Kasuguan ang 

naghisgut ug “mga adlaw, bulan, panahon ug tuig” sama sa 

gibuhat sa mga taga Galacia? Tungod kay wala man, kini nga 

bersikulo wala gayud maghisgut sa Adlawng Igpapahulay. 

 

ANGKON #7 Roma 14:5 “Ang usa ka tawo naga-ila ug 

usa ka adlaw ingon nga labi pang maayo kaysa ubang 

adlaw, samtang ang laing tawo magaila sa tanang mga 

adlaw ingon managsama ra. Kinahanglan ang matag usa 

ka tawo adunay hingpit  pagkadani diha sa iyang 

kaugalingong huna-huna.” 

 

Sa usab, walay mabasa niining bersikulo nga atong 

bantayan ang Domingo isip Adlawng Igpapahulay. Kini nga 

bersikulo naghisgut sa tinuig nga adlawng igpapahulay nga 

gibantayan pa gihapon sa ubang mga Hudiyo. Kasagaran sa 

mga Hentil nga nahimong Kristiyano wala na gipugos sa 

pagbantay sa mga adlaw sa pista. Daghan sa mga Hudiyo 

naglisud sa pag undang sa ilang mga tradisyon nga ilang 

gidakoan. Usa ka maayong pagtandi niini sa atong panahon 

karon mao nga ang uban nag saulog sa mga kasaulugan sa 

mga pagano sama sa Pasko sa Pagkabanhaw, Pasko sa 

Pagkatawo, apan ang uban dili moapil niining mga kasaulugan 

ug paghudyaka. Kon ang uban wala makakita sa kadautan o 

sayup niining mga buluhaton, kita dili maghukom kanila. Pwedi 

kita magpasidaan kanila, apan atong buluhaton diha ra taman. 

Mao nga klaro ang pagkasulti “Kinahanglan matag usa ka tawo 

adunay hingpit pagkadani sa iyang kaugalingong huna-huna.” 

Dili kita makapugos ni bisan kinsa mahitungod sa bisan unsa 

nga atong gituohan. Kon imong basahon ang tibuok Roma 14, 

imong makita ang tinuod nga gihisgutan ug imong masayran 

nga kini gigamit sa lahi nga pagsabot. 

 



Ang Dios wala gayud mipahulay sa unang adlaw sa 

semana. Wala pud kini Niya gipanalanginan, ug wala pud kini 

giila sa Iyang Anak nga si Jesus sa bisan unsang pamaagi. 

Wala pud mipahulay ang mga apostoles niining adlawa. Sa 

pagkatinuod walay bisan unsang sinulat gikan sa kasaysayan o 

sa Bibliya nga ang mga Kristohanon sa panahon sa Bag-ong 

Tugon nagbantay o nagpahulay sa unang adlaw sa semana. 

Ug kadtong mitoo nga ang mga Kristohanon sa Bag-ong Tugon 

nagbalaan sa unang adlaw sa semana, kon ila pa’ng basahon 

ang kasaysayan sa ilang iglesya, ilang makita nga sa tuig 321 

gibuhat ni Constantino ang Domingo isip usa ka pagano nga 

adlawng igpapahulay sa nasud. Ang kasaysayan 

magpamatuod nga ang mga Kristohanon nagbantay sa 

adlawng Sabado sulod sa gatos na nga katuigan human si 

Ginoong Jesus mikayab ngadto sa langit. Sa madali 

pamalandungi kini nga kamatuoran. Kon imuha pa kining 

mahibaloan, imo unta mahibaloan daan sa dili pa mosulti ang 

imong ministro mahitungod sa tanang mga bersikulo nga iyang 

gamiton isip pagpamatuod nga ang mga apostoles nag-usab, o 

may kabahin sa pag usab sa Adlawng Igpapahulay nga mao 

ang Sabado ngadto sa Domingo nan kini usa ka dakung ilad 

tungod kay kini nga pag-usab wala mahitabo hangtod miabot 

ang tuig 321, gatos ka tuig na ang milabay human sa ilang 

kamatayon. Sa pag-abot sa tuig 321, kato lamang nahadlok sa 

pagmando sa Romano ug kadtong wala misalig sa Pulong sa 

Dios ang mibantay sa Domingo isip Adlawng Igpapahulay. Ang 

mga mini nga magtutudlo sa atong panahon karon magpatoo 

sa inyo nga ang Adlawng Igpapahulay nausab sa panahon nga 

ang Bibliya gisulat. Kamatuoran diha sa kasaysayan ug sa 

Bibliya nagsulti nga sila namakak. 

 

Dili ikaw makakita ni usa ka linya sa Kasulatan gikan sa 

Genesis ngadto sa Pinadayag nga nagproklama nga ang 

Domingo gipanalanginan, gibalaan, gihimong balaan o bisan 

gipatuman. Hunahunaa kana sa makadali. WALAY BALAOD 

nga gibuhat sa Dios Magbubuhat sa pagpatuman sa unang 

adlaw sa semana. Roma 4:15, nag-ingon “3apan diin gani 

wala ang kasugoan, wala usab diha ang kalapasan.” Dili ikaw 

makasala gawas kon adunay balaod nga malapas. Dili ba 

atong Dios ug Manluluwas maghatag ug bisan usa ka sayon 

nga bersikulo nga nagsulti nga ang Domingo mao ang Adlawng 

Igpapahulay kon  mao na ang Iyang buot ipasabot? Ngano nga 

kita isip Iyang sumusunod moila sa usa ka butang isip balaan 

nga wala Niya giila nga balaan? Ang kamatuoran mao nga kini 

simple nga gitawag “Ang unang adlaw sa semana” sa tibuok 

Kasulatan gikan sa Genesis ngadto sa Pinadayag.  

Usa pa ka butang ang kinahanglan ma hisgutan dinhi. 

Daghan ang nag angkon nga ang adlaw nga si Jesus 

nabanhaw gikan sa mga patay mao ang rason nga ang tanan 

kinahanglan magbalaan sa adlaw nga Domingo. Apan, ang 

Pulong sa Dios klaro kaayo mahitungod sa unsaon nato isip 

Kristohanon ang pag-ila sa kamatayon ug pagkabanhaw ni 

Cristo. Kini dili pinaagi sa pag adto sa simbahan sumala sa 

ginawali sa mga magwawali. Kini mahimo pinaagi sa 

pagbawtismo. 

 

Roma 6:3-5  “Wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan 
nga nabautismohan ngadto kang Cristo gibautismohan 
man ngadto sa iyang kamatayon? Busa, pinaagi sa 
bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa 
kamatayon, aron nga maingon nga si Cristo gibanhaw 
gikan sa mga patay pinaagi sa himaya sa Amahan, kita 
usab managgawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. Kay kon 
kita nahiusa man ngadto kaniya diha sa usa ka 
kamatayon nga sama sa iya, nan, mahiusa gayud usab 
kita ngadto kaniya diha sa pagkabanhaw nga sama sa 
iya.” 

 

Buot pasabot, nga sa dihang ikaw matuslo ilalum sa tubig, 

kana nagsimbolo ug nagpamatuod sa Iyang kamatayon ug 

paglubong. Sa dihang mikawas na ikaw gikan sa tubig, kana 

nagsimbolo ug nagpamatuod sa Iyang pagkabanhaw. Ang 

pagsulod ngadto sa simbahan matag adlaw sa iyang 

pagkabanhaw kada semana dili makabuhat niini. Ngani, kon 

ang Iyang kamatayon ug pagkabanhaw mao ang rason sa pag 

adto sa simbahan sa Domingo, nan ngano man nga wala ma’y 

moadto ug simbahan sa Biernes? Diba mao mana ang adlaw 

diin Siya namatay? 

 

Ang $10,000 nga hagit 

Niadtong milabay na mga mga tuig, aduna ako’y gibutang 

sa website sa ministry nga naghagit sa tanang mga 

magtutudlo, ministro ug bisan kinsa nga Kristohanon nga 

nagtuon sa Bibliya sa pagpangita sa usa ka bersikulo nga 

nagpamatuod nga ang Dios nag-usab sa Adlawng Igpapahulay 

gikan sa ikapito ka adlaw sa semana ngadto sa unang adlaw 

sa semana. Ug makakita sila ug usa ka bersikulo, nagsaad ako 

nga magpadala ug kwarta nga $10,000. Sukad niadto, ako 

nakadawat ug daghan kaayo nga mga bersikulo ug ang uban 

akong gisulat diri. Wala’y bisan usa nga ministro, magwawali o 

magtutudlo nga nakakaplag sa maong bersikulo. Ang ubang 

mga tawo wala makahibalo nga ang tanang mga pangulo sa 

mga nagkalain-laing grupo miangkon nga wala gayud bisan 

usa ka bersikulo sa Bibliya nga magpamatuod nga ang Dios 

nag-usab sa Adlawng Igpapahulay gikan sa ikapito ka adlaw 

ngadto sa unang adlaw. Ang adlawng igpapahulay nga 

Domingo walay lain kon dili ‘TRADISYON SA MGA TAWO’. 

(Mark 7:8) 

 

Hunahunaa pud kini. Ang Ginoo nga atong Dios 

nagtrabaho nianang adlawa sa dihang Iyang gisugdan ang 

pagbuhat sa kalibutan. Siya nagtrabaho niining adlawa sa diha 

nga Iyang gibanhaw si Jesus 2000 na ka tuig ang milabay. Ang 

kamatuoran diha sa Bibliya ug kasaysayan, nga Siya 

nagpahulay ug gibiyaan Niya Iyang Anak didto sa lubnganan 

sa adlawng Sabado. Bisan pa ang mga kakabayen-an sa Bag-

ong Tugon nga miadto aron pag dihug sa lawas ni Jesus, 

mihunong sa ilang agianan ug mi desisyon nga dili nila Siya 

dihugan tungod kay ang Adlawng Igpapahulay hapit na 

moabot. Lucas 23:26 nagsulti kanato nga kining mga babaye, 

‘namahulay sa Adlawng Igpapahulay sumala sa sugo’. 

 

Aron dili ni mahimong lisud, sayon ra nato makit-an nga 

ang adlaw sa Ginoo mao ang ikapito ka adlaw. Kani nga Ginoo 

mao ang nagsulti sa Malaquias 3:6 “Kay ako, si Jehova, walay 

pagkabalhin” ug Siya nag ingon sa Salmo 89:34 mahitungod 

ani nga saad “3dili ko pagalapason ang akong tugon, ni 

pagailisan ang mga butang nga migula sa akong mga ngabil.” 

Ang Adlawng Igpapahulay importante tungod kay “3 ang Dios 

nagbuhat sa langit ug yuta, sa dagat, ug sa tanan nga anaa 

niini, ug mipahulay sa ikapito ka adlaw.  Busa gipanalanginan 

ni Jehova ang adlaw nga igpapahulay ug gibalaan Niya kini.”  

Exodo 20:11 ug 1 Cronicas 17:27 nag-ingon “3kini 

gipanalanginan sa walay katapusan”. 

 

Kon ang imong iglesya nga gipasakupan nag gamit niining 

mga bersikulo nga nasulat niining balasahon aron 

pagpamatuod nga ang Domingo mao ang adlawang 

igpapahulay, ang Dios nagsulti kanimo karon sa Pinadayag 

18:4 “Gumuwa kamo kaniya mga tawo ko, aron dili kamo 

maka-apil sa iyang mga kasal-anan, aron dili kamo makaambit 

sa iyang mga hampak.” 

 

Kon imo lang basahon kining tibuok nga balasahon, imong 

mahibaloan ang  pagpamatuod gikan sa Bibliya ug nga ang 

tanang mga bersikulo nga gigamit aron pagpamatuod nga ang 

Domingo mao ang adlawng Igpapahulay gibuhat nga makailad 

aron sa pagsulti sa usa ka butang nga wala gani ma sulat sa 

Bibliya. Ang uban mangutana ngano kini nga dautang 

binuhatan mabuhat man kani sa ubang mga iglesya? Sa Daniel 

7:25 natagna nga ang mananap nga mapintas “maghunahuna 

sa pag-usab “ sa adlawng igpapahulay aron ang “tibuok 

kalibutan” mahibulong monunot kaniya sa Pinadayag 13:3 

natagna unsa ang mahitabo sa dili pa mahuman ang Kalibutan. 

Tanawa sa imong palibot. Nakita ba nimo nga natuman kini 

nga tagna? Tanang mga iglesya karon nag bantay na sa 

Domingo isip adlawng igpapahulay, bisan pa nakahibalo kita 

nga walay bisan usa ka bersikulo nga mabasa nga mo suporta 

niini nga kausaban. Kon kamo nakalimot kinsa ang nag usab 

sa adlawng igpapahulay, basin kini nga mga kutlo gikan sa 

Romano Katoliko Vatican makatabang: 

 

“Klaro nga ang Iglesya Katoliko nag angkon nga ang 

pag-usab (Sabado nga adlawng igpapahulay ngadto sa 

Domingo) iyang binuhatan3 ug kini mao ang MARKA sa 

iyang iglesyanhong gahum sa mga butang relihiyoso.: - 

H.F. Thomas, Chancellor of Cardinal Gibbons, Nov. 11, 

1895 

 

“Ang Domingo mao ang MARKA sa among gahum.. ang 

iglesya labaw sa Bibliya, ug ang pagbalhin sa adlawng 

igpapahulay maoy usa ka pagpamatuod niini nga 

katarungan.” Catholic Record of London, Ontario Sept 1, 

1923 

 

“Ang Bibliya nag ingon, Hinumduman mo nga imong 

balaanon ang adlawng igpapahulay. Ang iglesya Katoliko 

nag ingon, Ayaw! Pinaagi sa akong langitnong gahum, 

Akong gi wagtang ang adlawng igpapahulay  ug nagsugo 

nga inyong bantayan ang unang adlaw sa semana. Ug 

tanawa, ang tibuok kalibutan miyukbo sa matinahuron 

nga pagtuman sa sugo sa balaan nga iglesya Katoliko.”  

-Fr. Enright, C.S.S.R. History of the Sabbath, p. 802 

 

“Kung wala pa siya nianang gahum, wala unta niya 

mabuhat kana nga butang diin ang tanang moderno nga 

relihiyoso ni sabot kaniya.  – wala unta niya ilisi ang 

pagbantay sa Domingo ang unang adlaw sa semana, 

alang sa pagbantay sa Sabado ang ikapito nga adlaw, 

usa ka pag-usab nga diin walay kagamhanan gikan sa 

Bibliya. “  -Rev. Stephan Keenan, a Doctinral Catechism, 

“On the Obedience Due to the Church”, chap. 2, p. 174 

(Imprimatur, John Cardinal McCloskey, archbishop of 

New York) 

 

“Dili ba ang tanang mga Kristohanon obligado nga mo 

balaan sa Domingo ug nga mo hunong sa ilang mga dili 

gikinahanglang buluhaton niining adlawa? Dili ba ang 

pagbantay niining balaod maoy sa sa pinakainila sa 

atong mga sagrado nga katungdanan? Apan imong 

basahon ang Bibliya gikan sa Genesis ngadto sa 

Pinadayag, ug dili ikaw makakita bisan isa na lang ka 

linya nga nagtugot sa pagbalaan sa Domingo.  Ang 

Bibliya nagpatuman sa relihiyoso nga pagbantay sa 

Sabado, ang adlaw nga wala gayud nato gibalaan.” – 

James Cardinal Gibbons, The Faith of Our Fathers (1917 

ed), pp. 72, 73 

 

“Dili ba ulahi na para sa mga Protestante nga ilang 

luwason ilang kaugalingon? Ila ba kining buhaton? Ila ba 

kaha nga dawaton lamang ang mga pulong nga nasulat, 

ang Bibliya lamang, isip mao lamang ang gahum ug 

sukaranan? O ila ba gihapon nga huptan ang dili 

kapanalipdan, nagkasumpaki sa iyang kaugalingon, ug 

makadaot sa kaugalingon nga pagtulun-an ug batasan 

sa pagsunod sa gahum sa iglesya Katoliko ug pagdala 

sa TIMAAN sa iyang gahum? Ila ba nga pagabantayan 

ang Adlawng Igpapahulay sa Dios, ang ikapito nga 

adlaw, sumala sa Kasulatan? O ila pagabantayan ang 

Domingo pinasubay sa tradisyon sa Iglesya Katoliko?” – 

Rome’s Challenge, (Why do Protestants keep Sunday?) 

page 31 

 

Palihug sulat kamo kanamo para sa daghan pa nga mga 

impormasyon gikan sa kasaysayan ug sa Bibliya mahitungod 

sa mga tagna sa katapusang panahon. 
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