
Ano ang Nangyayari sa mga Tao 
Kapag Sila ay Namatay?

Leksyon 9

1. Kapag namatay ang isang tao, saan siya pumupunta?
Job 21:32____________________________________________________________________

2. Ang masasama ay inilaan doon hanngang sila ay ibangong muli para saan?
Job 21:30_____________________________________________________________________

“Gayon ang tao ay nabubuwal at hindi na bumabangon: hanggang sa ang langit ay mawala, sila'y hindi 
magsisibangon, ni mangagigising man sa kanilang pagkakatulog.” Job 14: 12

3. Sinabi ni Job na siya ay maghihintay sa libingan hanggang anong dumating?
Job 14:13, 14__________________________________________________________________

“Tayong lahat ay babaguhin, Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: 
sapagka't tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan, at 
tayo'y babaguhin.” 1 Corinto 15: 51, 52

4. Sa anong pangyayari silang mga na kay Cristo muling bubuhayin?
1 Corinto 15:22, 23_____________________________________________________________

5. Si David ba ay nasa langit na?
Gawa 2:34____________________________________________________________________

6. Nasaan si David ngayon?
Gawa 2:29____________________________________________________________________

7. Ano ang nangyari sa kanya?
Gawa 13:36___________________________________________________________________

8. Paano gigisingin ng Diyos ang mga patay?
1 Tesalonica 4:16______________________________________________________________

“At susuguin ang kaniyang mga anghel na may matinding pakakak, at kanilang titipunin ang kaniyang mga 
hinirang mula sa apat na hangin ng sanglibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila.” 
Mateo 24: 31

9. Hanggang doon, saan ang mga patay naghihintay?
Job 17:13_____________________________________________________________________

10. Saan sinabi ni Jesus ang mga patay naroroon?
Juan 5: 28____________________________________________________________________

11. Anong mga salita ang ginamit ni Jesus upang sabihin na ang Kanyang kaibigan ay patay?
Juan 11: 11___________________________________________________________________

12. Paano binanggit ni David ang kanyang kamatayan?
Awit 13: 3____________________________________________________________________



13. Anong mga salita ang ginamit ni Pablo upang sabihin na ang ilan sa mga nakakita kay Jesus 
ay mga namatay na ngayon?

1 Corinto 15: 6________________________________________________________________

14. Kung walang pagkabuhay na maguli, anong mangyayari sa lahat ng mga natutulog na?
1 Corinto 15: 18_______________________________________________________________

15. Nang si Jesus ay gumising mula sa kamatayan, paano Niya sinabi na hindi pa Siya umakyat 
sa langit?

Juan 20: 17___________________________________________________________________

16. Gaano karami ang nalalaman ng namatay na tao?
Ecclesiastes 9: 5_______________________________________________________________

17. Anong nangyayari sa kanyang mga pakiramdam at mga emosyon?
Ecclesiastes 9: 6_______________________________________________________________

18. Anong nangyayari sa lahat niyang mga pag-iisip?
Awit 146: 4___________________________________________________________________

19. Ano ang magagawa natin habang tayo ay nabubuhay?
Awit 146: 2___________________________________________________________________

20. Makapag-pupuri ba sa Panginoon ang mga patay?
Awit 115: 17___________________________________________________________________

“Ang buhay, ang buhay, siya'y pupuri sa iyo, gaya ng ginagawa ko sa araw na ito.” Isaias 38: 19

21. Makapag-papasalamat ba sa Diyos o maka-alala man sa Kaniya ang mga patay?
Awit 6: 5_____________________________________________________________________

22. Bakit maraming mga tao ang mapapahamak?
2 Tesalonica 2: 10______________________________________________________________

23. Kung hindi natin natutunang ibigin ang katotohanan habang tayo ay nabubuhay, makukuha 
ba natin ito sa libingan?

Isaias 38:18___________________________________________________________________

24. Paano natin ngayon dapat gamitin ang maikling panahon na tayo ay nabubuhay?
Ecclesiastes 9:10_______________________________________________________________

25. Bakit ito napaka-halagang gawin ngayon?
Ecclesiastes 9:10_______________________________________________________________



Sa Liwanag ng Salita ng Diyos....

O Nauunawaan kong ang mga patay ay walang malay sa libingan, naghihintay maaring sa 
pagkabuhay na muli sa buhay o sa pagkabuhay muli sa kaparusahan.

Karagdagang mga puna:______________________________________________________
Pangalan:___________________________________________________________________
Susunod na Leksyon: Ano ang Kaluluwa?


