
ANG ADLAWNG IGPAPAHULAY: 

SABADO O DOMINGO? 

(Sinulat ni Brod. Ephraim Olarte Licayan) 

Ang katawhan karon sa kalibutan nga nagatuo sa Biblia nabahin ngadto sa 

duha. Ang usa ka bahin nagbantay sa Sabado isip Adlawng Igpapahulay. Ang laing 

bahin nagbantay sa Domingo isip maoy Adlawng Igpapahulay. 

Kinsa ang husto? Ang nagbantay ba sa Sabado? O ang nagbantay ba sa 

Domingo? Unsaon nato pagtino kun kinsa ang husto? 

Aduna lamang usa ka paagi pagtino kun kinsa ang husto. Kana mao ang 

pagtuon sa Balaang Kasulatan o Bibliya, ug sa mga referencia sama sa mga 

concordance, encyclopedia ug dictionaries uban sa kasingkasing nga nangita gayud 

sa lunsay nga kamatuoran. 

Gihigugma ba nimo ang kamatuoran labaw kay sa pundok sa relihiyon nga 

imong gipasakupan? Kon ang imong tubag “Oo”, ipadayon ang imong pagbasa! 

Apan kon ang imong tubag “Dili”, ayaw na lang padayona ang imong 

pagbasa. Ihatag na lang kining maong basahon sa laing tawo nga makatubag ug 

“Oo” sa maong pangutana! 

Ang Sinugdanan sa Adlawng Igpapahulay 

Kini nagsugod, sumala sa Genesis 2:1-3 didto sa semana sa paglalang sa 

kalibutan. Ang nagbuhat sa Langit, yuta ug tanan nga ania niini, mao gayud ang 

naghatag sa unang ehemplo sa pagpahulay. 

Sa maong Genesis 2:1-3, unsang adlawa sa semana ang gipahulayan sa 

atong mahal nga Magbubuhat? Ang tubag tino nga ang ikapito ka adlaw sa 

semana. Dili ang unang adlaw sa semana! Ug dili usab ang ikaunom nga adlaw sa 

semana! Ug labi pang dili magbalhin-balhin sa bisan asa nga adlaw sa semana. 

Unsa ang ngalan sa maong adlaw nga ikapito? Tubag: Sa original nga 

Hebrew kini gitawag nga “Sabbath”. Sa atong pinulongan kini nagkahulugan 

“Adlawng Igpapahulay”. 

Ang mga adlaw sa semana atol sa paglalang sa kalibutan walay mga ngalan 

sama sa ato karong panahon. Ang bugtong adlaw sa semana nga may ngalan mao 

lamang ang ikapito ka adlaw. Ug kini gihinganlan nga “Sabbath” o  “Adlawng 

Igpapahulay”. 

Ang una hangtud sa ika-unom ka adlaw sa semana gihinganlan lamang nga 

“unang adlaw”, “ikaduhang adlaw”, “ikatulong adlaw”, “ikaupat nga adlaw”, 

“ikalima nga adlaw” ug “ikaunom nga adlaw”. Basaha ang tibuok Genesis 1 nga 

maoy nagsaysay niini. (Aduna usab kitay libreng basahon “Ang Bible Calendar ug 

Mga Fiesta” nga mahimo imong pangayoon alang sa dugang nimong pagtoon.) 

Ang Ikapito Ka Adlaw sa Semana 



Imong mabasa sa Genesis 2:1-3 nga ang ikapitong adlaw sa semana mao ang 

“Adlawng Igpapahulay”. Unsang adlawa ang ikapitong adlaw? 
 

 May nagsulti nga depende kun asa ta magsugod pag-ihap. Kun magsugod 

kuno ta sa Domingo, natural gayud nga ang ikapito nga adlaw mao ang Sabado. 

Apan kun magsugod kuno ta sa Lunes, ang ikapito mao ang Domingo. 
 

 Unsa man gayud ang ikapitong adlaw sa semana? Sabado o Domingo? Ania 

ang mga tubag gikan ning mga musunod: 
 

(1)  Ang Santos nga Biblia sa Catolico, nga may copyright 1959 by Most. Rev.  

Manuel Yap,  ug  may nihil  obstat  ni  Msgr.  Gabriel  M.  Reyes, D.D. 

kanhi Arsobispo sa Sugbu, ania ning maong pahayag:  

“Exodus 20:10 – Apan sa ikapito ka adlaw nga iya sa sabado (kun: 

pahulay)  sa  imong  Magbubuhat,  dili  ka  maghimog  bisan  unsang 

buhat…” 

 

(2)  Encyclopedia Americana, Volume 26, page 21 ania usab ning maong 

pahayag: 

“Sunday – is the first day of the week, traditionally assigned for Christian 

worship. Literally Sunday means “day of the Sun”.  

Binisaya: “Domingo- mao ang unang adlaw sa semana nga basi sa 

tradisyon,  gihimo  nga  adlaw sa  pagsimba  sa  mga  Kristiyano. 

Literally, ang Domingo nagkahulugan nga “adlaw alang sa Adlaw”. 
 

(3)  The World Book Encyclopedia, volume 18, page 989 ania usab ning maong 

pahayag: 
 

“Sunday is the first day of the week among Christian peoples.”  

Binisaya: “Domingo mao ang unang adlaw sa semana sa mga katawhan 

nga Kristiyano.” 
 

 Sa maong mga referencia higala, atong natino nga ang Domingo (Sunday) 

mao ang unang adlaw sa semana. Busa, ang ikapito mao gayud ang Sabado. 
 

            Dili mahimo nga ang Lunes atong tawgon nga unang adlaw sa semana aron 

lamang ang Domingo mahimong ikapito. Sa tanang mga encyclopedia ug 

dictionaries, ang Lunes (Monday) gitawag gayud nga ikaduhang adlaw sa semana. 
 

             Ang Bibliya nga gipublikar sa Katoliko Church niangkon nga ang Sabado 

mao ang adlaw sa pahulay. Dili ang Domingo. 
             

           Ato ba nga bantayan ang Adlawng Igpapahulay nga mao ang ikapito ka 

adlaw sa semana? Ania ang tubag nga gikulit gayud sa mga tudlo ni Amahang 

Yahweh: 
 

            Exodus 20:8-11: 

(8) “Hinumduman mo ang Adlawng Igpapahulay aron sa pagbalaan    

niini. 

(9) “Sa unom ka adlaw magbuhat ka, ug paga-buhaton mo ang 

tanan   nga imong buluhaton; 

(10)”Apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka Adlaw nga 

Igpapahulay alang kang Yahweh nga imong Elohim. Niining 



adlawa dili ka magbuhat: ikaw, bisan ang imong anak nga 

lalaki, bisan ang imong anak nga babaye, bisan ang imong 

sulogoon nga lalaki, bisan   ang   imong   sulogoon   nga   

babaye,  bisan   ang  imong kahayopan, bisan ang imong mga 

dumuloong nga anaa sa sulod sa imong mga pultahan. 

 

(11) “Kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Yahweh ang langit ug ang 

yuta, ang dagat, ug ang tanan nga anaa niini, ug mipahulay sa 

ikapito ka adlaw; busa gipanalanginan ni Yahweh ang Adlaw 

nga Igpapahulay, ug gibalaan Niya kini. 
 

Ngano Nga Domingo Ang Gipahulayan sa Daghan 
  

           Kini, matud pa, ilang gipahinungon sa pagkabanhaw ni Yahshua kay kuno 

nabanhaw si Yahshua sa adlawng Domingo. (Yahshua ang matuod nga Ngalan sa 

Manluluwas, dili Jesus) 
 

           Apan tinuod ba nga nabanhaw si Yahshua sa adlawng Domingo? Ang 

tubag: Dili kana tinuod . Susiha ug basaha ang mga bersikulo nga ilang gibasihan 

ning maong sayop nga Sunday resurrection doctrine: Mateo 28:1; Marcos 

16:1,2; Lucas 24:1; Yachanan 20:1 ug Marcos 16:9: 

 

(a)  Mateo 28:1- Ang gisulti dinhi mao nga si Maria Magdalena ug ang laing 

Maria miadto sa lubnganan sayo sa unang adlaw sa semana. Kini wala 

gayud nagsaysay nga nabanhaw si Yahshua sa unang adlaw sa semana. 

Kon imong ipadayon pagbasa hangtud sa bersikulo 6, imong maklaro nga 

si Yahshua wala na sa lubnganan pag-abot sa mga babaye. Wala nay 

sulod ang lubnganan kay si Yahshua nabanhaw na! Sa wala pa moadto 

ang mga babaye sa lubnganan, si Yahshua nabanhaw na! 
 

     Kini nagpasabot nga si Yahshua nabanhaw sa adlawng Sabado, sa 

hapit na musalop ang adlaw. Dili sa Domingo. Hinumdumi nga ang 

bersikulo 1, nagsaysay nga sa katapusan sa Adlawng Igpapahulay (at the 

end of the Sabbath), maoy pag-adto sa duha ka Maria ngadto sa 

lubnganan. Apan wala na kini’y sulod! Sa ato pa, nabanhaw na si 

Yahshua daan sa wala pa sila moadto sa lubnganan! 
 

      Sabta gayud, nga sila miadto sa lubnganan at the end of the Sabbath 

or sa katapusan sa Adlawng Igpapahulay, apan wala na kini’y sulod. 

Busa dayag ug klaro, nga si Yahshua wala nabanhaw sa Domingo. 

Nabanhaw na Siya sa wala pa matapos ang Adlawng Igpapahulay 

nga Sabado, mao nga wala nay sulod ang lubnganan sa pagkatapos 

sa Sabado! 
 

(b)  Marcos 16:1-2 – Sama gihapon sa gauna natong saysay, kini wala 

nagpahayag nga si Yahshua nabanhaw sa Domingo, o unang adlaw sa 

semana. Basaha ang bersikulo 2 hangtud sa bersikulo 6. Imong makita ug 

mabasa nga ang anghel misulti ngadto sa mga babaye nga si Yahshua 

wala na! Ngano nga wala naman? Tubag: kay nabanhaw na Siya! 

 

      Nagpasabot kini nga sa pagsugod sa adlawng Domingo after sunset 

of Saturday wala nay sulod ang lubnganan. (Sa Biblia ang usa ka adlaw 



magsugod at sunset ug matapos at the next sunset). Sa ato pa, wala si 

Yahshua nabanhaw sa adlawng Domingo, kay wala namay sulod ang 

lubnganan after sunset sa Sabado. Sama ni Apostol Mateo, si Apostol 

Marcos nagpasabot nga si Yahshua nabanhaw na daan sa wala pa moadto 

ang mga babaye sa Iyang gilubngan. Mao nga wala nay sulod ang 

lubnganan pag-abot sa mga babaye! Ug ang pagkabanhaw nahitabo sa 

adlaw nga Sabado, tungod kay mao kini ang adlaw nga gisundan sa 

Domingo. 

 
 

(c) Lucas 24:1 – Wala gihapon kini magsulti nga si Yahshua nabanhaw sa 

unang adlaw sa semana. Ang sulti dinhi mao nga ang pag-adto sa mga 

babaye  ngadto  sa  lubnganan maoy nahitabo sa unang adlaw sa semana. 

Dili ang pagkabanhaw ni Yahshua ang nahitabo sa unang adlaw sa 

semana. 

 

 Kon imong basahon ang mga bersikulo 2-6, imong masabtan nga si 

Yahshua wala na sa lubnganan pag-abot sa mga babaye. Nabanhaw na 

Siyang daan wala pa moabot ang mga babaye. Sa ato pa, si Yahshua wala 

nabanhaw sa adlawng Domingo! Hinonoa Siya nabanhaw sa adlawng 

Sabado! 
 

(d)  Yachanan 20:1 – Kini wala gihapon magtug-an nga si Yahshua 

nabanhaw sa unang adlaw sa semana. Ang gitug-an dinhi mao nga si 

Maria miadto sa lubnganan ni Yahshua sa unang adlaw sa semana nga 

mao ang adlawng Domingo. 
 

Basaha ang mga bersikulo 2-14. Imong dayag nga masabot nga 

nabanhaw nang daan si Yahshua sa wala pa si Maria moabot didto sa 

lubnganan.  Nga  si  Yahshua  nabanhaw  nang  daan  sa  wala  pa  ang 

adlawng  Domingo moabot.  Siya nabanhaw  diha  sa adlaw nga gisundan 

sa Domingo, nga mao ang Sabado. 
 

Sa ato pa si Yahshua nabanhaw sa Sabado! Dili sa Domingo. 
  

(e)  Marcos 16:9 – Wala gihapon kini magtug-an nga si Yahshua nabanhaw 

sa unang adlaw sa semana o Domingo. Hinonoa, kini nagtug-an nga sayo 

sa unang adlaw sa semana si Yahshua mipakita, una sa tanan, ngadto ni 

Maria. Ang Iyang pagpakita ngadto ni Maria nga gihimo sa sayo sa 

Domingo mao ang gisaysay dinhi. Dili ang pagkabanhaw ni Yahshua. 
 

“Ug sa pagkabanhaw Niya, sa sayo sa unang adlaw sa semana Siya 

mitungha pag-una ngadto kang Maria Magdalena, ang Iyang gipagulaan 

sa pito  ka dautang espiritu” – (Marcos 16:9). 
 

 Karon ato nang nasayran nga wala gayud ang Kasulatan nagsulti nga si 

Yahshua nabanhaw sa unang adlaw sa semana o Domingo. Si Yahshua wala 

nabanhaw sa Domingo! Hinonoa, Siya nabanhaw sa Sabado sa hapon! 
 

 Unsa ba gayud ang tinuod nga rason nga nagpaluyo sa pagbalaan sa 

Domingo? Ang tinuod nga rason mao ang pagsimba sa mga pagano sa Sun-god. 

Ang Sun-god mao ang gipahinungdan sa Sunday keeping! Ug ang adlaw nga 

Sunday gipahinungon ngadto sa Sun-god 



 

 Ang mga pagano nagasimba sa ilang dios nga Adlaw, atol sa adlawng 

Domingo. Sa diha nga sila midawat sa Christianismo, ila gihapong gipadayon ang 

pagbalaan sa Domingo. Apan niining higayona ila na nga gipasangil nga kuno mao 

kini ang paghandum sa adlaw sa pagkabanhaw sa Mesiyah. Unya daghang 

katawhan ang minunot lang usab dayon niining maong bakak sa walay pagtino sa 

lunsay nga saysay sa Kasulatan. 
 

Tulo Ka Adlaw ug Tulo Ka Gabie 
 

 Si Yahshua gayud mismo ang nagsulti nga Siya tulo ka adlaw ug tulo ka 

gabii sa ilalum sa yuta. Nga sa ato pa, tulo ka adlaw ug tulo ka gabii ilalum sa 

lubnganan. Kini imong mabasa sa Mateo 12:40: “kay maingon nga si Yonah didto 

sa tiyan sa dakung isda sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabii, maingon man usab  

 

ang anak sa tawo adto sa kinapusoran sa yuta sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka 

gabii.” Ang tulo ka adlaw ug tulo ka gabie klaro nga nagpasabot 72 ka oras. 

 

 Atong kutloon ang pamatuod sa Companion Bible Appendix 144: “The 

fact that ‘three days’ is used by Hebrew idiom for any part of three days and three 

nights is not disputed because that was the common way of reckoning, just as it 

was when used of years… But when the number of “nights’ is stated as well as the 

number of ‘days’, then the expression ceases to be an idiom, and becomes a 

literal statement of fact. (Emphasis mine) 

 “… Hence, when it says that ‘Jonah was in the belly of the fish three days 

and three nights’ (Jonah 1:17) it means exactly what it says, and that this can be 

the only meaning of the expression in Matthew 12:40; 16:4.” (Emphasis mine). 

 

 Binisaya: “Ang kamatuoran nga ang ‘tulo ka adlaw’ gigamit sa Hebrew 

idiom alang sa bisan unsa nga bahin sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabie dili malalis 

tungod kay kana mao ang common nga paggamit niini, maingon usab kon gamiton 

sa mga tuig… Apan sa diha nga ang gidaghanon sa ‘mga gabie’ gipahayag uban 

sa gidaghanon sa ‘mga adlaw’, ang maong expression dili na idiom, ug kini 

nahimo nga literal nga pahayag sa kamatuoran. 

 “… Busa, sa diha nga gipahayag nga si ‘Yonah didto sulod sa tiyan sa isda 

tulo ka adlaw ug tulo ka gabie’ (Yonah 1:17) kini may kahulogan nga ensakto 

gayud sa unsa ang gisulti, ug kini ra gayud ang ipasabot sa pahayag sa Mateo 

12:40; 16:4” 

 

 Sa ato pa higala, ang expression nga “three days and three nights” 

nagkahulogan lamang gayud nga tulo ka adlaw ug tulo ka gabie, or 72 ka oras! 

 

 Sa iyang pahayag kon pila ka oras si Yahshua sulod sa lubnganan, si Don 

Esposito sa iyang booklet The Great Falling Away, 5
th

 Printing, page 10, 

nagmatuod usab ning musunod: He was three days and three nights (exactly 72 

hours) in the grave, just like He said in Matthew 12:39-40 and he rose from the 

dead just about sunset Saturday (Sabbath).” 

 

 Binisaya: “Siya tulo ka adlaw ug tulo ka gabie (ensakto gayud nga 72 ka 

oras) sulod sa lubnganan, sumala sa Iyang gisulti sa Mateo 12:39-40 ug Siya 



nabanhaw gikan sa mga patay sa mga talisalop na ang Sabado (Adlawng 

Igpapahulay). 

 

 Makaihap ka ba higala ug tulo ka adlaw ug tulo ka gabii (or 72 oras) gikan 

sa Biernes sa hapon hangtud sa Domingo sa kaadlawon? Ang tubag: DILI! Laing 

pangutana: makaihap ka ba ug tulo ka adlaw ug tulo ka gabie (or 72 oras) gikan sa 

Huwebes sa hapon hangtud sa Domingo sa dili pa ang kadlawon? Ang tubag: DILI 

gihapon.   

 

 Kon mao kana, sayop gayud kining pagtulon-an nga si Yahshua namatay sa 

Biernes sa hapon, or Huwebes sa hapon, ug nabanhaw sa Domingo. Si bisan kinsa 

kadtong nagtuo niining maong sayop nga pagtulon-an, iyang gihimo si Yahshua 

nga bakakon, tungod kay si Yahshua man gayud mismo ang nagmatuod nga Siya 

tulo ka adlaw ug tulo ka gabii (or 72 oras) sa ilalum sa yuta. Motoo ka ba ni 

Yahshua? 

 

 
 
 

Si Yahshua Namatay sa Abib 14  
 

 Si Yahshua namatay sa Merkoles sa hapon, katumanan sa tagna sa Daniel 

9:27 nga Siya pagaputlon sa tunga sa semana (midst of the week). 
 

 Si Yahshua mao ang halad sa Passover o Pasko. (I Corinto 5:7). Ang Pasko 

simbolo sa Iyang kamatayon. Ang Passover o Pasko pagahimoon matag Abib 14. 
 

 Niadtong panahona sa pagkamatay ni Yahshua ang Abib 14 (or Nisan 14) 

natunong sa adlaw nga Merkoles. Dili sa Biernes! 
 

 Angay natong sabton nga ang Fiesta sa Pasko (Passover) pagahimoon sa 

Abib 14 sumala sa gipahimangno sa Leviticus 23:5. Ang karnero nga halad sa 

Pasko nagsimbolo ni Yahshua. Busa ang katumanan niini nahitabo gayud sa Abib 

14 nga natunong sa adlaw nga Merkoles niadtong paglansang ni Yahshua sa 

Kalbaryo. 

 

 Ang Companion Bible Appendix 156 nagmatuod nga ang Mesiyah 

gilansang sa Kalbaryo sa adlaw nga Merkoles ug nabanhaw sa adlaw nga Sabado.  

 

Ang Dake’s Annotated Reference Bible nagmatuod usab nga ang Mesiyah 

gilubong sa wala pa musalop ang Merkoles ug nabanhaw sa hapit na musalop ang 

Sabado.  

 

Si Don Esposito sa iyang libro The Great Falling Away, 5
th

 Printing, 

pahina 10 nagmatuod gihapon nga ang Mesiyah gilansang sa hapon sa adlaw nga 

Merkoles. 
 

 Gani ang giila nga profeta sa mga Sabadista ania niining maong pahayag: 
 

 “The slaying of the Passover lamb was a shadow of the death of the 

Messiah… these types were fulfilled, not only as to the event, but as to the time. 

On the fourteenth day of the first Jewish month, the very day and month on 



which, for fifteen long centuries, the Passover lamb had been slain, the Messiah, 

having eaten the Passover with the disciples, instituted that feast which was to 

commemorate his own death. That same night he was taken by wicked hands to be 

crucified and slain.” (The Great Controversy by Ellen G. White, copyright 1984, 

page 303) 
 

 Binisaya:“Ang pagpatay sa karnero sa Pasko mao ang landong sa 

kamatayon sa Messiah … Kini nga mga simbolo natuman dili lamang diha sa 

hitabo, apan diha usab sa panahon. Sa ika-napulo ug upat ka adlaw sa unang 

bulan sa mga Yahudim, sa  mao gayud nga adlaw ug bulan nga sulod sa 

napulo’g lima ka hataas nga mga siglo, ang karnero sa Pasko gipatay, ang 

Messiah, sa nakakaon na Siya sa Pasko kauban sa Iyang mga tinun-an, 

nagapondar sa maong fiesta nga mao ang handumanan sa Iyang kaugalingong 

kamatayon. Sa maong gabie, gidakop Siya sa mga dautan aron ilansang ug 

pagapatyon.” 
 

 Ang Abib 14 kanunay gayud nga makaambit sa “full moon”. Tungod kay sa 

Bible Calendar, ang petsa 1 sa matag Bible month magsugod sa new moon or lunar 

conjunction. Ang Bible month gibasi sa lihok sa bulan sa iyang pagtuyok libot sa 

Earth. Ang usa ka kompleto nga pagtuyok sa bulan libot sa Earth maoy usa ka 

Bible month. 
 

 Ang taho gikan sa Naval Observatory sa America nagtug-an nga walay 

“full moon” sa Abib ang nahitabo sa Biernes niadtong tuig sa paglansang ni 

Yahshua: “In answer to a query about when the full moon occurred in the year 31 

CE (year our Savior died, or 31 AD),  the U.S.  Naval  Observatory  determined  

that the astronomical full moon of Abib that year was Tuesday, March 27 at 1:00 

in the afternoon Jerusalem time, Julian Calendar. A report by the British 

Astronomer Royal confirms this day and date.” (The Ressurection - When? By 

Quigley, page 22) 
 

 Binisaya: “Agi ug tubag sa pangutana kon kanus-a ang full moon nahitabo 

sa tuig 31 (tuig pagkamatay sa atong Manluluwas), ang US Naval Observatory 

nakatino nga ang astronomical full moon sa Abib sa maong tuig nahinabo sa 

Martes, Marso 27, ala 1:00 sa palis, oras sa Yahrusalem, ginamit ang Julian 

Calendar. Ang taho usab gikan sa British Astronomer Royal midason niining 

maong adlaw ug petsa.” 
 

 Kini nga mga pamatuod nagtudlo lamang sa usa ka kamatuoran: Si Yahshua 

wala namatay sa Huwebes sa hapon, o Biernes sa hapon. Hinonoa, Siya namatay 

sa Merkoles sa hapon, Abib 14, full moon.(Ang full moon sa 1:00pm sa Martes 

adto na makita sa sunset sa Martes, nga mao usab ang pagsugod sa adlawng 

Merkoles. Ang gigamit sa Kasulatan dili “astronomical full moon”. Hinonoa ang 

gigamit mao ang “actual sighting” sa full moon at sunset.) 
 

 Ang Bible month adunay 29.530588 ka mga adlaw. Sa laing pagkasulti ang 

usa ka Bible month adunay 29 ka mga adlaw, 12 ka mga oras, 44 ka minutos ug 5 

ka segundos. (Source: NASA, United States of America) Unsa man ang katunga 

sa 29.530588? Tubag: 14.765294 ka mga adlaw. Busa ang petsa 14 sa bulan sa 

Abib makaambit gayud sa “full moon.” 
 



 Ang full moon motunga diha sa kinatung-an sa usa ka Bible month. Busa 

ang full moon kanunay gayud makaambit sa petsa 14 sa kada Bible month. 

Mahimo nga kini moabot ngadto sa unang mga oras sa petsa 15 sa Bible month. O 

kaha magsugod sa ulahing mga oras sa petsa 13 sa Bible month. Alang sa praktikal 

nga pag-ihap, ang matag Bible month adunay 29 o 30 ka mga adlaw, sa alternate 

nga paagi. 
 

 Gikan sa Merkoles sa hapon hangtud sa Sabado sa hapon adunay “tulo ka 

adlaw ug tulo ka gabii”. Kini mao ang katumanan sa sulti ni Yahshua diha sa 

Mateo 12:40 nga siya “tulo ka adlaw ug tulo ka gabii” sa ilalum sa yuta. Walay 

bakak sa tanan nga gisulti  ni Yahshua. Natuman gayud ang Iyang mga pulong. 
 

Ang Adlawng Igpapahulay sa Bag-ong Tugon 
 

 Dunay daghang mga tawo nga nagsulti nga ang Sabado mao ang Adlawng 

Igpapahulay sa Daang Tugon. Apan sa Bag-ong Tugon kuno ang Adlawng 

Igpapahulay mao na ang Domingo. Kini, matud pa nila, kay ang Domingo mao ang 

adlaw nga si Yahshua nabanhaw gikan sa lubnganan. Ilang gipatuo usab sa 

katawhan nga si Apostol Pablo ug ang ubang mga Apostoles mao ang una nga 

naghimog pagsimba atol sa adlawng Domingo. 
 

 Atong gitubag sa unang mga panid niining maong basahon, nga si Yahshua 

HaMashiach wala nabanhaw sa adlaw nga Domingo. Si Yahshua nabanhaw sa 

Sabado sa hapon. 
 

Wala ka gayud mabasa bisan usa ka bersikulo sa Bag-ong Tugon nga si 

Yahshua nabanhaw sa Domingo. Ang Marcos 16:9 gihimo sa uban nga rason nga 

si Yahshua nabanhaw sa adlawng Domingo. 
 

Apan ang Marcos 16:1-6 tapos na nagsaysay nga si Yahshua wala na sa 

lubnganan pag-abot sa mga babaye. Nabanhaw na Siyang daan wala pa ang mga 

babaye moadto sa lubnganan. 
 

 Ang Marcos 16:9 nagsaysay lamang nga tapus si Yahshua nabanhaw, Siya 

mipakita ngadto ni Maria sayo sa unang adlaw sa semana. Ang pagpakita ni 

Yahshua ngadto ni Maria mao ang nahitabo sayo sa unang adlaw sa semana. 

Dili ang Iyang pagkabanhaw. 
 

 Karon unsa man gayud ang Adlawng Igpapahulay sa Bag-ong Tugon? Ang 

musunod mao ang magatubag: 
 

(a)  Ang Mateo 28:1 ania ning maong saysay: “Ug sa tapus sa Adlawng 

Igpapahulay, sa nangilum-kilum na paingon sa unang adlaw sa semana, 

si Maria Magdalena ug ang usang Maria miadto sa pagtan-aw sa 

lubnganan”. 

(b)  Ang Marcos 16:1-2 –  

(1)  “Ug sa pag-agi sa Adlawng Igpapahulay, si Maria Magdalena, 

ug si Maria nga inahan ni Yaacob, ug si Salome, nanagpamalit  ug  

mga  pahumot  aron  ilang  adtoon  ug  haplasan ang lawas ni 

Yahshua.” 
 

(2)  Ug sayo kaayo sa unang adlaw sa semana,  nangadto sila sa 

lubnganan sa diha nga nakasubang na ang adlaw. 



 

(c)  Ang Lukas 24:1- “Apan sa pagka-adlaw na nga nahiuna sa semana, 

sayo sa kaadlawon, sila nangadto sa lubnganan, dinala ang mga 

pahumot nga ilang giandam.” 
 

(d)  Ang Yachanan 20:1- “Ug sa nahaunang adlaw sa semana, si Maria 

Magdalena miadto sa lubnganan sayo sa kaadlawon samtang mangitngit 

pa, ug iyang nakita nga ang bato nakuha na gikan sa lubnganan.” 
 

Ang maong upat ka mga saysay sa Bag-ong Tugon nagkahiusa nga ang 

gitawag nga Adlawng Igpapahulay mao ang adlaw nga gisundan sa Domingo. 

Basaha pagbalik ang may mga “underline” nga bahin sa gikutlo nga mga bersikulo. 
 

Unsang adlawa ang gisundan sa Domingo? Tubag: Sabado, ang ikapito ka 

adlaw sa semana. Kini gitawag nga Sabbath (kon Adlawng Igpapahulay) didto 

sa semana sa paglalang sa Genesis 2:1-3. Klaro kaayo nga kini gihapon ang 

gitawag nga Adlawng Igpapahulay sa Bag-ong Tugon. Walay laing adlaw sa Bag-

ong Tugon nga gitawag adlawng igpapahulay! 
 

Klaro gayud higala nga ang Domingo dili mao ang Adlawng Igpapahulay sa 

Bag-ong Tugon. Sa Daang Tugon ug sa Bag-ong Tugon managsama ang Adlawng 

Igpapahulay. Ug kana mao ang ikapito ka adlaw sa semana nga karon gitawag 

Sabado. 
 

Apan tinuod ba nga ang mga Apostoles nagsimba ug nagbantay na sa 

Domingo human si Yahshua nabanhaw? Ang tubag: DILI KANA TINUOD. Kini 

ilang gibasi sa sayop nga pagsabot sa Yachanan 20:19; Buhat 20:7-8; ug I 

Corinto 6:1-2. 
 

Atong tagsa-tagsaon pagtuki kining maong mga bersikulo, ug tan-awon nato 

unsa gayud ang tinuod nga gisaysay dinhi. 
 

Ang Yachanan 20:19 kuno nagtug-an nga ang mga tinun-an ug Apostoles ni 

Yahshua nagtigum sa unang adlaw sa semana aron magsimba. Dili kana tinuod 

higala! Basaha ang imong Biblia! Unsa ang rason sa ilang pagtigum? 
 

Yachanan 20:19 – “Ug sa pagkasawomsom na niadtong adlawa, ang unang  

adlawa sa semana,  samtang tinakpan ang mga pultahan sa dapit 

 diin didto ang mga tinun-an tungod sa kahadlok nila sa mga 

Yahudim, si Yahshua mitungha ug mitindog sa ilang taliwala ug 

miingon kanila, ‘Ang kalinaw maga-uban kaninyo.’” 
 

 Higala, sila nagtigum kay nahadlok sa mga Yahudim! Dili tungod kay 

magsimba. Sabta nga niining higayona kini sila wala pa nasayud nga si Yahshua 

nabanhaw na. Sama sila sa mga sakop nga nawad-an ug pangulo, busa nanga-

hadlok. 
 

 Sayud kita nga kini sila nagka-tibulaag sa dihang gidakop si Yahshua. Sayud 

kita nga sila nangahadlok. Nga tungod niining maong kahadlok, sila nagatigum o 

nagatapok. Kini ang klaro nga saysay sa Yachanan 20:19. Wala sila nagtigum aron 

magsimba! 
 

 Unsang higayona sa unang adlaw sa semana gihimo sa mga Apostoles 

kining maong pagtigum? Basaha pagbalik. Sila nagkatigum sa gabii sa unang 



adlaw sa semana. Nga sa ato pa karon, Sabado sa gabii. Tungod kay sa Biblia ang 

usa ka adlaw magsugod man sa pag-sunset; dili sa tungang gabii nga maoy gigamit 

sa Gregorian Calendar. Pag-sunset sa Sabado, natapus ang Sabado ug nagsugod 

ang Domingo. Ang atong gitawag karon nga Sabado sa gabii, mao ang gabii sa 

Domingo. Ug ang atong giila karon nga Domingo sa gabii, mao ang gabii nga 

sakop na sa Lunes. (Pangayo sa libreng basahon “Ang Bible Calendar ug mga 

Fiesta”) 
 

 Sa ato pa higala, ang mga Apostoles ug tinun-an ni Yahshua nagtigum tapos 

misalop ang adlawng Sabado tungod kay nahadlok sa mga Yahudim; dili aron 

himoon ang Domingo nga mao na ang adlawng igpapahulay. 
 

 Karon adto kita sa Buhat 20:7-8. Basaha ang imong Biblia lahos ngadto sa 

bersikulo 12. 
 

Ang saysay dinhi wala gayud magsulti nga ang tuyo sa maong 

panagkatigum mao ang paghimo sa Domingo nga adlawng igpapahulay. 
 

Ang hulagway dinhi mao ang usa ka despededa o farewell meeting! Ngano 

man? Tungod kay si Apostol Pablo molarga na ngadto sa layong dapit inig ka 

buntag sayo sa Domingo. 
 

Ang pagtipik-tipik sa tinapay nagkahulugan lamang sa usa ka espesyal nga 

panihapon, nga gitambongan sa daghang kaigsoonan agi ug ilang panamilit ni 

Pablo. Kay si Apostol Pablo molarga na pagkabuntag sayo sa Domingo paingon 

ngadto sa halayong dapit. 
 

Gani ang maong panagkatigum milanat ngadto sa tungang gabii. Usa sa 

mitambong mao si Eustechus, nga diha nahimutang sa itaas. Siya nahulog, kay 

nakatulog. Ug ang mga kaigsoonan naguol kay morag namatay si Eutechus tungod 

sa pagkatulog. Apan siya gitambalan ni Apostol Pablo, ug naulian. 
 

Ang ilang panagsulti milanat hangtud sa banag-banag sa kabuntagon sa 

adlawng Domingo. Dili kini panagtigum sa buntag sa adlaw nga Domingo. Kini 

panagtigum nga gihimo pagkatapos sa sunset sa Sabado. Ug milanat ang maong 

panagtigum hangtud sa tungang gabii. Ug ang panag-estorya sa uban, miabot 

hangtud sa banag-banag sa kabuntagon. 
 

Kining Buhat 20:7-12 wala gayud higala magadeklarar sa Domingo nga 

adlawng igpapahulay. Hinoon imo karong nakita nga si Apostol Pablo, sayo sa 

Domingo sa buntag mipanaw ngadto sa dapit sa Assos. Kini nagpadayag lamang 

nga ang Domingo dili ting-pahulay. Hinonoa ting-trabaho. Tan-awa ra gud, si 

Apostol Pablo mipanaw ngadto sa halayo nga dapit atol sa adlawng Domingo. Si 

Apostol Pablo wala nagpahulay niining adlawng Domingo isip senemana nga 

adlawng igpapahulay! 
 

 Ang naggamit niining maong Buhat 20:7-12 wala man usab mosunod niini. 

Ngano man? Tungod kay ang ilang panagsimba gihimo man karong mga adlawa 

diha sa buntag ngadto sa hapon sa Domingo. Apan sa imo karong nasayran, ang 

panagtigum nila ni Apostol Pablo gihimo nila gikan sa bag-ong gabii tapus misalop 

ang Sabado hangtud ngadto sa kaadlawon sa Domingo. 
 



 Tino higala nga ang Buhat 20:7-12 wala gayud nagmando nga ang Domingo 

mao na ang adlawng igpapahulay! Ang nia dinhi usa ka “despededa party” nga 

ilang gipahinungod ni Apostol Pablo. 
 

 Karon adto kita sa I Corinto 16:1-2. Dinhi imong mabasa nga si Pablo 

maga-kolekta ug magakuha sa mga halad. Apan giunsa ba pagkuha niApostol 

Pablo ang maong mga halad? Iya ba kining gikolekta atol sa balaang panagsimba 

diha sa sulod sa usa ka simbahan? Ang tubag: WALA! Ug wala ikaw mabasa dinhi 

nga may panagsimba nga gihimo atol sa adlawng Domingo! Ug labi pa nga walay 

sulti dinhi nga sila nagpahulay niining adlawa. 
 

 Ang pagkolekta ni Pablo sa mga halad wala himoa diha sulod sa usa ka 

pagsimba. Hinonoa, ang maong mga bersikulo tataw nga nagsulti nga hapiton ni 

Pablo sa ilang mga balay ang ilang mga halad! Sa ato pa karong sinultihan, iyang 

agi-on. Kay asa man diay si Pablo padulong? Ang tubag: Si Pablo padulong sa 

Yahrusalem. Ang maong mga halad iyang dad-on ngadto sa Yahrusalem kay 

itabang sa mga kaigsoonan didto nga nagakalisud ug naga-antus. 
 

 Kining I Corinto 16:1-2 wala gihapon magtudlo nga ang Domingo mao na 

ang adlawng igpapahulay! 
 

Unsang Adlawa si YAHSHUA ug Apostol Pablo Mosimba? 
 

 Ang Bag-ong Tugon dayag ug klaro gayud nga nagmatuod nga ang batasan 

ni Yahshua ug ni Pablo mao ang pagsimba atol sa Adlawng Igpapahulay. 
 

 Ania ang maong saysay: 
 

Lukas 4:16 – “Ug Siya miabut sa Nazareth, diin didto Siya nagtubo; Ug 

sumala sa Iyang nabatasan, Siya misulod sa sinagoga sa Adlaw nga 

Igpapahulay. Ug Siya mitindog aron sa pagbasa”, 
 

Buhat 17:1-3 –  

(1)   “Ug sa hing-again na nila ang Anphipolis ug ang 

Apolonia, sila nahiabot  sa  Tesalonica  diin  didto ang  

usa  ka  sinagoga  sa mga Yahudim. 

(2)  Ug sumala sa iyang nabatasan, si Pablo misulod niini; 

Ug sulod sa tulo ka Adlawng Igpapahulay siya 

nakiglantugi kanila pinasikad sa Kasulatan; 

(3)  Nga nagsaysay niini ug nagpamatuod pinaagi niini nga 

kinahanglan gayud si Yahshua mag-antus ug mabanhaw 

gikan sa mga patay. Ug siya miingon, ‘kining maong 

Yahshua nga akong ginamantala kaninyo, mao ang 

Mesiyah.’” 
 

 Ang mao gihapon nga Catholic Bible nga atong gikutlo sa unang bahin ning 

maong basahon, naghatag niining mas klaro pa gayud nga pamatuod: 
 

Lukas 4:16 –  “Ug miadtoh sa Nasaret nga ginamatotoan kaniyah, ug  

misulud sumala sa iyang nabatasan sulod sa adlaw sa 

Sabadoh ngadto sa sinagogah, ug mitindug sa pagbasah.” 

Buhat 17:1-3 – 



(1)  Ug linatas ang Anpipolis ug ang Apolonyah, miabut sila sa 

Tesalonikah, diin may sinagogah sa mga Hudiyoh. 

(2)  Ug sa toloh ka sabadoh nakiglantugi kanilah bahin sa mga 

Kasulatan, 

(3)  Sa pagbutyag ug pagpailah nga ang Mesiya kinahanglang 

magpasakit, ug mabanhaw gikag mga minatay: ug kinih 

siyah mao si Yahshua Mesiya, nga akong gimantala 

kaninyoh.” 
 

Si Yahshua ug si Apostol Pablo pareho ug batasan: sila mosulod sa 

simbahan o sinagoga sa Adlawng Igpapahulay nga mao ang Sabado. Sila nag-

bantay sa Adlawng Sabado. Kumusta ka man higala! Pareha ba ang imong batasan 

sa batasan ni Yahshua ug ni Apostol Pablo?
 

 

 Kon ugaling ang imong gibantayan ug gipahulayan mao ang Domingo, klaro 

gayud nga lahi ka ug batasan ni Yahshua ug ni Apostol Pablo! Dili ka ba moangay 

nga ang imong batasan mahisama sa kang Yahshua ug Apostol Pablo? Hinumdumi 

nga ang mga Adlawng Igpapahulay ilhanan sa katawhan sa Langitnong Amahan. 

(Ezekiel 20:12, Ezekiel 20:20 ug Pinadayag 12:17) 
 

 Ang tibuok libro sa Buhat nagtug-an nga ang mga Apostoles ug mga tinun-

an ni Yahshua nagabalaan, ug naga-ila sa Adlawng Igpapahulay. Kining adlawa 

mao ang ikapito nga adlaw sa semana, nga karon gitawag Sabado. Ang ilang mga 

pagsimba ni Amahang Yahweh gihimo atol sa adlawng Sabado nga mao ang 

matuod nga Adlawng Igpapahulay. 
 

 Ang Encyclopedia International, Volume 16, page 70 ania ning maong 

pahayag: “In the Christian Church the Old Testament demand for the day of rest 

and worship was gradually transferred to the first day of the week… But the New 

Testament never calls this day the Sabbath.”  
 

 Binisaya: “Diha sa Christiano nga simbahan ang mando sa Daang Tugon 

alang sa usa ka adlaw sa pahulay ug pagsimba inanay nga gibalhin ngadto sa 

unang adlaw sa semana… Apan ang Bag-ong Tugon wala gayud magatawag ning 

maong adlaw nga adlawng igpapahulay.” 
 

 Higala, klaro kaayo nga ang Domingo dili gayud mao ang Adlawng 

Igpapahulay! 
 

 Apan ngano man nga karong panahona ang Domingo mao na man ang 

gipahulayan sa kinabag-ang duot sa katawhang Christianos? 
 

Ang Sinugdanan sa Pagbalaan sa Domingo 
 

 Ang pagbalaan sa Domingo isip senemana nga Adlawng Igpapahulay wala 

gayud itudlo sa Biblia
! 

 

 Kon mao kana, kinsa man ang unang nagbalaan ug nagpahulay sa Domingo? 

Kinsa man ang nagmando nga ang Domingo balaanon? Nganong gibalaan man 

kining adlawa? Ug gipahulayan sa mga katawhan karon? 
 

 Adunay maayong saysay nga atong nakaplagan diha sa Collier’s 

Encyclopedia, volume 21, page 632: 
 



 “Sunday – To understand the meaning and significance of Sunday as the 

first day of the week, it is necessary to consider the five contributions which have 

been made to its place in the calendar and to its manner of observance: 

(1) the worship of the Sun among ancient peoples, 

(2) the popularity of Mithraism among the Romans. 

(3) the Roman observance of the day of the sun. 

(4) the early Christian dedication of the first day of the week as a memorial 

of the resurrection of Christ, and 

(5) the Scottish Presbyterian conception of Sunday as the day of the rest, and 

the adoption of this conception by Puritan Massachusetts, with the 

resulting Sunday Laws usually known as Blue Laws. 
 

Binisaya: “Domingo – Aron masabtan ang kahulugan ug kaimportante sa 

Domingo isip unang adlaw sa semana, kinahanglan nga atong hatagan sa 

pagtagad ang lima ka mga hinungdan nga nagatampo sa iyang dapit diha sa 

kalendaryo ug ang paagi sa iyang pag-obserbar: 
 

(1) ang pagsimba sa Adlaw sa mga katawhan sa karaang panahon, 

(2) ang kailado sa Mithraism diha mga Romano, 

(3) ang Romano nga pagsa-ulog sa adlaw nga gipahinungod sa Adlaw, 

(4) ang pagdidikar sa unang mga Christiano niining adlawa isip 

handumanan sa pagkabanhaw ni Kristo, ug 

(5) ang Scottish Presbyterian nga concepto nga ang Domingo maoy adlaw 

sa pahulay, ug ang pagdawat ning maong concepto sa Puritanhon nga 

estado sa Massachusetts, nga niresulta sa pagpanday sa mga Balaod sa 

Domingo nga gitawag Blue Laws.” 
 

Basi sa maong kutlo atong tino nga nasayran nga ang una, ikaduha, ug 

ikatulo nga labing dagku nga hinungdan nga nakatampo o nakaangin sa 

pagbalaan sa Domingo mao gayud ang: 
 

(1) pagsimba sa Adlaw nga gihimo sa karaang panahon; 

(2) ang Romano nga pag-abiba sa pagano nga fiesta nga Mithraism, ug 

(3) ang Romano nga pagbantay sa adlaw nga pahinungod sa Adlaw! 
 

Dinhi klaro kaayo nga ang pagbantay sa Domingo ug pagbalaan niini 

nagagikan sa mga gamot nga pagano. Ug kining maong mga gamot naga-centro 

diha sa pagsimba sa Adlaw. 
 

 Dili nato kalimtan nga ang pagsimba sa Adlaw mao ang dugokan sa 

Babylonian system of worship. Kini gidumtan ni Amahang YAHWEH sumala sa 

Ezekiel 8:13-18; Pinadayag 17:3-5; ug Pinadayag 18:4. 
 

 Sa mao gihapon nga pahina sa Collier’s Encyclopedia, Volume 21 atong 

mabasa kining musunod: “From prehistoric times to the close of the fifth century of 

the Christian era, the worship of the Sun was dominant… When the Israelites 

entered Palestine they found the worship of the Sun under the name Baal-

hammon.” 
 

 Binisaya: “Gikan pa sa sayo kaayong mga panahon hangtud sa pagsira sa 

ikalima ka siglo sa panahon sa Christiano, ang pagsimba sa Adlaw mao ang 



midominar… Sa diha nga ang mga Israelitas misulod sa Palestine ilang 

nasaksihan ang pagsimba sa Adlaw diha sa ngalan nga Baal-hammon.” 
 

 Dinhi higala, klaro gayud kaayo nga ang pagsimba sa Adlaw mao gayud ang 

sinugdanan sa pagbantay sa Domingo ug sa pagbalaan niini. 
 

 Ang Encyclopedia Americana, Volume26, page 21 nagpalanog usab ning 

maong pahayag: “Civil laws requiring the observance of Sunday date back at least 

to Emperor Constantine the Great, who designated Sunday as a legal day of rest 

and worship in 321. This law however was not specifically Christian, since Sunday 

was the day of the Sun-god for pagans…” 
  

Binisaya: “Ang mga balaod sa gobierno nga nagmando sa pagbantay sa 

Domingo nahitabo labing minos diha sa panahon ni emperor Constantino the 

Great nga mao ang nagatumbok sa Domingo nga legal nga adlaw sa pahulay ug 

pagsimba niadtong tuig 321. Kini nga balaod hinoon dili pang-Christiano lamang, 

tungod kay ang Domingo mao man ang adlaw nga gipahinungod sa mga pagano 

sa ilang Dios nga Adlaw…” 
 

 Higala, duna pa bay mas klaro kay sa atong kutlo gikan sa Encyclopedia 

Americana? Dayag kaayo nga ang pagbantay sa Domingo kamandoan lamang sa 

balaod nga gihimo ni Emperor Constantino sa tuig 321. 
 

 Unsa ba
 
ang relihiyon ni Emperor Constantino? 

 

 Ang Companion Bible, Appendix 162 ania ning maong saysay: “It should 

be stated that Constantine was a sun-god worshipper, and would not enter the 

‘Church’ till some quarter of a century after the legend of his having seen such a 

cross in the heavens.” 
 

 Binisaya: “Kinahanglan nga ipahayag nga si Constantino usa ka 

magsisimba sa Sun-god o Adlaw, ug siya wala moipon sa ‘Simbahan’ hangtud 

milabay ang 25 ka mga tuig human nahitabo ang tumo-tumo nga sugilanon nga 

siya nakakita sa cross diha sa langit.” 
 

 Si Emperador Constantino usa diay ka magsisimba sa Adlaw! Siya, matud 

pa, midawat sa Christianismo. Apan nagpabilin siya pagsimba sa Adlaw pinaagi sa 

pagbantay sa Domingo. Iyang gipasulod sa Christianismo ang pagbantay sa 

Domingo ingon nga igpapahulay. Iyang gipulihan ang pagbantay sa Sabado nga 

mao ang matuod nga Adlawng Igpapahulay sa Kasulatan. Kini iyang gihimo 

pinaagi sa balaod nga nagmando nga ang Domingo mao na ang Adlawng 

Igpapahulay. Kini pormal nga nahitabo sa tuig 321. 
 

 Ang World Book Encyclopedia, Volume 18, page 989 aduna usab ning 

maong pahayag: “Sunday was the day sacred to the Sun among the old Teutonic 

tribes.” 
 

 Binisaya: “Ang Domingo adlaw nga balaan sa karaang Teutonic nga mga 

tribo nga ilang gipahinungod sa Adlaw.” 
 

 Dili malalis higala nga ang Domingo pahinungod gayud sa pagsimba sa 

Adlaw. Ang pagsimba sa Adlaw laing takuban nga pagsimba ni Satanas. 



 Sa diha nga ang mga pagano sa Europa midawat sa Christianismo, wala nila 

biyae ang ilang pagbalaan sa Domingo nga ilang gipahinungod sa Adlaw. Imbis 

biyaan, gipasulod na hinoon sa mga “pagan converts” ang pagbalaan sa Domingo 

diha sa Christianismo. Ilang gipuli sa Sabado ang pagbalaan ug pagbantay sa 

Domingo. Ilang gisalikway ang pagbalaan ug pabantay sa Sabado, ang tinuod nga 

Adlawng Igpapahulay sa Kasulatan. 
 

 Laing pahayag sa Collier’s Encyclopedia, Volume 21, page 632: “… The 

Romans gradually came to observe a holiday dedicated to the Sun. Dies Solis 

(Sunday) was substituted for dies Saturni (Saturday). The earliest known Sunday 

law appeared in the edict of Constantine (A.D. 321) enacting that magistrates, city 

people, and artisans were to rest on the venerable day of the Sun.” 
 

 Binisaya: “Ang mga Romano inanay nga nagabantay sa usa ka holiday nga 

gipahinungod sa Adlaw. Ang Domingo ilang gipuli sa Sabado. Ang nasayran nga 

kinaunahang balaod sa Domingo mitungha diha sa balaod ni Constantino (A.D. 

321) nga nagmando sa tanang mga mahistrado, mga katawhan sa ciudad ug mga 

mamumuo sa pagpahulay atol sa talamdon nga adlaw pahinungod sa Adlaw.” 
 

 Higala wala na gayud bisan gamay pa nga pagduha-duha nga ang 

pagpahulay atol sa adlawng Domingo nagagikan sa  mga pagano. Wala kini 

nagagikan sa Kasulatan. 
 

Ang Mga Adlawng Igpapahulay Mga Ilhanan 
 

 Kon ikaw nagpahulay ug nagbalaan sa mga Adlawng Igpapahulay – 

senemana ug tinuig – kana maoy ilhanan nga ikaw apil sa  katawhan ni Amahang 

Yahweh. Basaha ang Ezekiel 20:12, 20 ug Pinadayag 12:17. 
  

 Kon ikaw nagbantay sa ikapitong adlaw sa semana aron sa pagbalaan niini 

ikaw apil sa katawhan ni Amahang Yahweh. Ang senemana nga Adlawng 

Igpapahulay mao ang Sabado, ang ikapitong adlaw sa semana. 
 

 Apan kon ikaw wala magbalaan sa tinuod nga Adlawng Igpapahulay sa 

Biblia, ikaw wala magahupot sa ilhanan sa katawhan ni Amahang Yahweh. Kon 

mao hinoon imong gibalaan ug gibantayan ang adlawng Domingo, ikaw nagahupot 

sa ilhanan sa katawhan nga mga pagano, nga nagasimba sa Adlaw. Kini nga 

ilhanan iya ni Satanas. 
 

 Ang Adlawng Igpapahulay anaa sa Napulo ka mga Sugo sa Exodus 20. 

Kining maong Napulo ka mga Sugo gisulat sa tudlo ni Amahang YAHWEH 

sumala sa Exodus 31:18. Busa walay bisan kinsa nga tawo, ni Apostol, ni ministro 

ang makausab sa bisan hain niining maong mga sugo. Basaha ang lanog nga 

pamatuod sa Mateo 5:17-19. 
 

 Ang Adlawng Igpapahulay handumanan sa paglalang ni Amahang 

Yahweh ug ni Yahshua sa mga langit ug sa yuta. Kini ang pahayag sa Exodus 

20:8-11 ug Exodus 31:16-17. Busa ang Adlawng Igpapahulay nga mao ang 

Sabado magahatud kanato ngadto sa pagsimba sa Magbubuhat. Apan kon ang 

imong adlawng igpapahulay mao ang Domingo, kini magahatud kanimo ngadtu sa 

pagsimba sa binuhat; ngadto sa pagsimba sa Adlaw. Ang maong pagsimba 

gidumtan ni Amahang YAHWEH sumala sa Ezekiel 8:13-18. 
 



Unsay Imong Batasan? 
 

 Ang Adlawng Igpapahulay nga Sabado gibantayan ni Yahshua sumala sa 

Iyang nabatasan matud sa Lukas 4:16. 
 

 Tapos mikayab si Yahshua ngadto sa Langit, si Apostol Pablo nagabalaan ug 

nagabantay gihapon niining maong Adlawng Igpapahulay. Ang pagbantay sa 

adlawng Igpapahulay nga mao ang ikapito nga adlaw sa semana (o Sabado) mao 

gayud ang customre o batasan ni Pablo. Kana imong mabasa sa Buhat 17:1-2. 
 

 Si Yahshua ug si Apostol Pablo managsama ug batasan. Sila managsama 

nga nagabalaan, nagapahulay ug nagabantay sa matuod nga Adlawng Igpapahulay 

nga karon ginganlan sa kalibutan Sabado. Dili gayud batasan ni Yahshua ug ni 

Apostol Pablo ang pagpahulay ug pagbalaan sa Domingo.  
 

 Ang pagbalaan ug pagpahulay sa Domingo  batasan sa mga pagano nga gi-

adaptar sa mga Christianos. 
 

 Kinsa ang imong sundon? Si Yahshua ba, o ang mga pagano? Si Apostol 

Pablo ba, o ang mga pagano? Imo ang pagpili! 
 

 Akong pag-ampo higala, nga ikaw magahatag niining maong mga pangutana 

sa  dakung panahon sa pagpamalandong! 
 

Ang Mga Gentil Nagabantay sa Adlawng Igpapahulay 

 

 Oo higala, ang mga Gentil nagabantay sa mao ra nga Adlawng Igpapahulay 

nga gibantayan sa mga Yahudim (o mga Hudeo). Ato kining mabasa sa Buhat 

18:4,11 ug Buhat 13:42,44. 

 

 Buhat 18:4,11 – “Matag Adlawng Igpapahulay nakiglantugi siya (Apostol 

Pablo) sulod sa sinagoga aron pagkabig sa mga Yahudim ug mga Grego.” “Busa 

nagpabilin si Pablo didto sulod sa usa ka tuig ug tunga ug gitudloan niya ang mga 

tawo sa Pulong ni Yahweh.” 

 

 Dinhi klaro nga ang mga Yahudim ug mga Grego nga mga Gentil pareha 

nga diha sa sulod sa sinagoga sa Adlawng Igpapahulay ug sila gitudloan ni Apostol 

Pablo sa Pulong ni Yahweh. Sa ato pa, sila nagasimba ni Abba Yahweh atol sa 

Adlawng Igpapahulay nga Sabado. Si Pablo didto uban kanila sulod sa usa ka tuig 

ug tunga. Niini nga gidugayon, si Apostol Pablo wala gayud nagtudlo sa mga 

Gentil nga ang ilang Adlawng Igpapahulay mao ang Domingo.  

 

 Buhat 13:42,44 – “Sa pagpanggula na sa mga Yahudim (mga Hudeo) gikan 

sa sinagoga, ang mga Gentil nagadapit nga kining mga pulonga igawali ngadto 

kanila sa sulod nga Adlawng Igpapahulay.” “Ug pagkasunod  Adlawng Igpapa-

hulay nag-uban pag-anha (sa sinagoga) ang hapit tibuok ciudad aron pagpa-

minaw sa Pulong ni Yahweh.” 

 

 Ang Buhat 13:42 ug 44 mas klaro nga nagapahayag nga ang mga Gentil mao 

gayud ang nagdapit ni Apostol Pablo nga iwali ngadto kanila ang Pulong ni 

Yahweh pagkasunod Adlawng Igpapahulay! Kon Domingo pa ang Igpapahulay sa 



mga Gentil, moingon unta si Apostol Pablo kanila nga “ugma, Domingo, mo nako 

walihan, kay Domingo man ang Igpapahulay ninyong mga Gentil.”  

 

Apan wala si Apostol Pablo mosulti niini. Nagpasabot kini nga ang Adlawng 

Igpapahulay sa mga Yahudim ug sa mga Gentil pareha rang adlawa, ug kana mao 

ang Sabado. Klaro gayud kaayo nga dili gikan sa Biblia ang pagtulon-an nga ang 

Igpapahulay sa mga Gentil mao ang Domingo. Ang Domingo mao ang 

Igpapahulay nga gikan sa mga pagano, nga gipasulod ni Emperador Constantino sa 

Christianismo. 
 

 

Hinigala Nga Hagit 

 

Kon ikaw nagtuo gayud nga ang Domingo o unang adlaw sa semana mao ang 

adlawng igpapahulay diha sa Bag-ong Tugon alang sa mga Gentil, ania ang 

hinigala ko nga hagit kanimo: 
 

(1) Padad-i ako bisan usa na lang ka bersikulo sa Bag-ong Tugon diin ang 

unang adlaw sa semana gitawag sa Biblia nga senemanang Adlawng 

Igpapahulay. 
 

(2) Padad-i ako bisan usa na lang ka bersikulo sa Bag-ong Tugon nga nagtug-

an nga ang adlawng Igpapahulay sa mga Gentil nga midawat ni Yahshua 

mao ang Domingo,  ug ang mga Yahudim lamang ang magabantay sa 

Sabado ingon nga Adlawng Igpapahulay. 
 

Alang ning maong mga hagit, atong lagda nga atong gamiton ang mga Bible 

translations nga walay relihiyon nga gidapigan. Neutral Bible versions ang atong 

basihan. 
 

 Kon matubag mo kining maong mga hagit madawat mo ang usa
 
ka libo ka 

pesos gikan sa tagsulat ning maong basahon nga karon imong gigunitan. Kining 

maong hagit magapadayon hangtud aduna pay salapi sa atong pundo!
 

 

 Akong paabuton ang imong tubag. 
 

 Si Amahang Yahweh magapanalangin kanato sa atong padayon nga pagtuon 

sa Iyang mga Pulong. HalleluYAH!  
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