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Tun-i kini mahitungod
Ang
Ang
Ang
Ang

panalangin sa Dios labaw pa ug bili kay sa kalan-on.
Dios nagpasaylo ug nagpanalangin kang Jacob.
Dios nagahimo ug dalan alang kanimo ngadto sa langit.
Dios motabang kanimo sa pag-ingon, "Nagbasol ako."

Basaha kini gikan sa Biblia
Kusga pagbasa makalima nga subli
"Ako mao si Jehova ... Ako magauban ...
kanimo, ug ikaw pagabantayan ko sa bisan '•.
asa nga imong pagaadtoan." Gen. 28: 13,15
Si Jesus mitubag kaniya: "Ako mao ang dalan.' .. " Juan 1~:6

Mabuhat

mo ba kini?

Ang uban niining mga pangutanaha
Tubaga kutob sa imong mahimo.

makita sa nangaging mga leksion.

l.

Kinsa man ang nakaadto sa langit nga wala moagi sa kamatayon?

.

2.

Kinsa man ang nagbuhat ug arka?

.

3.

Kinsa man ang mipatay sa iyang igsoong lalaki?

..

4.

Unsa manang labi pa ug bili kay sa pagkaon'! ...........................................•
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Mga Tubag
l. Si Enoch

2. si Noe

3.

si Cain

4.

panalangin sa Dios

Ang panalangin sa Dios
labi pa ug bili kay sa pag ka -on,
Badlisi ubos sa tanang pulong gikan
niining timaan -ngadto sa·
Y Ang asawa ni Isaac mao si Rebecca.
Si Isaac ug si Rebecca nahigugma sa Dios.
Ang Dios naghatag kanila ug duha
ka mga anak.
Si Esau ug si Jacob.

Si Esau maoy usa ka mangangayam
(mananakop ug mananap sa lasang).
Si Esau natawo una kang Jacob.
~
·Siya may katungod sa pagdawat ug usa ka pinasahi nga ~I
panalangin gikan sa Dios.·
..
Mao kini ang katungod sa usa ka anak nga kinamagulangan.
• Apan ~i Esau labi pang interesado sa pagkaon kay sa pinasahi
nga panalangin gikan sa Dios.·
Si Esau wala mahigugma sa Dios. Siya nahigugma lamang sa iyang kaugalingon
Gibaligya ni Esau ang iyang katungod sa pagkamagulang ngadto kang
Jacob pinaagi sa usa lamang ka panaksan nga linugaw.
Sa ulahi si Esau nagbasol nga iyang gibaligya ang panalangin sa Dios.
Ang panalangin sa Dios labi pa ug bili kay sa tanang mga pagka-on
niadtong panahona.

1)

Ang Dios nagpasaylo ug nagpanalangin

kang Jacob.

·Si Jacob nakabuhat ug dautan ngadto sa iyang panimalay.·
Siya namakak sa iyang amahan ug sa iyang igsoong lalaki.
Iyang gipalit ang katungod ni Esau ug nagkawat sa iyang panalangin.
• Apan ang Dios nahigugma gihapon kang Jacob.·
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Buot ni Esau patyon si Jacob.
Busa si Jacob kinahanglan mobiya
gikan sa iyang panimalay aron sa pagpahilayo
kang Esau.
Diha sa dalan ang Dios nakigsulti kang Jacob
pinaagi sa usa ka damgo.
Si Jacob nakakita ug usa ka hagdanan nga
nagaabot gikan sa yuta ngadto sa langit.
Ang Dios misaad sa pagpanalangin kang Jacob.

Sa pagmata pa ni Jacob nalipay siya.
Ang Dios nahigugma gihapon kaniya.
e Ang Dios magpasaylo kaniya sa dautang mga butang nga iyang nabuhat.S
Ang Dios magauban kaniya ug motabang kaniya sa pagbuhat sa maaye.
eNasayud si Jacob nga kung siya magasunod sa Dios,
ang Dios magadala kaniya sa langit sa usa ka adlaw."

e Ang Dios nagahatag ug dalan alang
kanimo ngadto sa langit.e
Si Jesus nagpakamatay aron sa pagluwas
kanimo.
eSomunod ka kang Jesus sa tibuok mong
kinabuhi ug Siya magadala kanimo ngadto
sa langit.e
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e Ang Dios nagaatiman kang Jacob.e
Si Jacob nahimong magbalantay sa mga carnero.....
Daghan ang iyang mga carnero ug mga canding.
Ang Dios naghatag kang Jacob ug dakung panimalay.
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Ang Dios nagtabang kang Jacob sa pag-ingon:
"Ako nagabasol."
Sa katapusan gisugo sa Dios si Jacob sa pagpauli.
Apan buot gihapon si Esau mopatay kang Jacob.
Si Esau miabot dala ang 400 ka mga tawo
aron sa pag-away kang Jacob.
Si Jacob nagbasol mahitungod sa iyang
nabuhat kang Esau.
Buot ni Jacob nga ang iyang
igsoon magapasaylo kaniya.
·Si Jacob nag-ampo ngadto sa Dios
aron siya tabangan.·
Ang Dios nagpasaylo kang Jacob ug nagbag-o sa
iyang ngalan ngadto sa pagka Israel.
• Ang Dios nagtabang kang Jacob sa pagpakita
ngadto kang Esau nga siya nagbasol na.·
Ang Dios nagtabang kang Esau sa pagpasaylo
kang Jacob.
Unya ang managsoon nahimong suod na usab nga higala.

Ang Dios magatabang kanimo sa pag-ingon, "Ako nagbasol."
Naguol ka na ba tungod sa imong pagbati nga ikaw nahimong dautan?
Tingali imong gidagmalan ang isig nimo ka bata.
Buot ka nga ang Dios magapasaylo ug magapanalangin kanimo.
Kinahanglan sultihan nimo ang Dios nga ikaw nagbasol.
Apan kinahanglan ikaw mosulti "Nagbasol ako" ngadto sa tawo nga
imong nabuhatan ug dautan.
• Ang Dios magpasaylo ug motabang kanimo.·
Tabangan ka Niya sa pagpakig-uli ngadto sa imong kahigalaan.

Sag-uloha kini nga pag-ampo
Ang mga dautan nga akong nangabuhat ngadto sa uban
Intawon pasayloa ako, Ginoo, Ako nagaampo.
Tabangi ako sa pagsulti ngadto kanila "Nagbasol ako."
Himoa kami nga managhigala pag-usab karong adlawa. Amen.

Karon sulati ang imong Talaan sa Tinun-an alang sa Leksyon 12.
INTERNATIONAL
CORRESPONDENCE, INSTITUTE
PHILlPPINE NATIONAL OFFICE, P.O. 80X 1084, MANILA
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KALINGAWAN NGA IMONG PAGABUHATON
Pagitaa kon unsay gisulti ni Jacob.
Dihay gisulti ni Jacob sa iyang pagmata gikan sa paghinanok
nga nagdamgo. Kini gisulat dinhi pinaagi sa mga simbolo.
Isulat ubos sa hulagway ang litra nga gitumbasan niini.
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Isulti sa imong kaugalingong mga pulong kon sa unsang paagi nga ikaw
nahibalo nga ang Dios nahigugma kanimo.
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Paghimo ug badlis gikan sa ngalan sa wala ngadto sa tukmang
mga pulong sa too.
1. Si Adam
2. Si Abram

3. Si Jesus
4. Si Jacob
5. Si Esau
6. Si Isaac

7.

si Cain

8. Ang Dios

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

mao ang amahan ni Jacob ug Esau.
nagbaligya sa panalangin sa Dios.
nagdamgo mahitungod sa hagdanan ngadto
sa langit.
namatay aron sa pagluwas kanimo gikan
sa sala.
mao ang unang tawo.
mibiya sa iyang nasud ug misunod sa Dios.
buot mopasaylo kanimo ug sa pagtabang
kanimo.
nagpatay sa iyang igsoon.

Makatabang ka sa uban.
Buot ba ang imong mga higala makatoon sa curso "Ang Dios Nahigugma
Kanimo? Isulat ang ilang ngalan sa minuldi kauban sa pinuy-anan nga abutanan sa sulat. Among ipadala kini kanila.
Ngalan

..

Pinuy-anan nga pagadad-an sa sulat

..

Ngalan

.

Pinuy-ana nga pagadad-an sa sulat

..

Imo na bang nabuhat ang tanan niining leksyon?
Linawa sa pagsulat nga minuldi ang imong ngalan

Grado ..

M

..

Ang Imong papel sa pasullt pagahatagan ug grado ug Ipadala balik kanimo,
kauban sa sunod nimong teksvon, Kami malipay sa pagdawat ug mga sulat nga
gikan gayud kanimo. Pangutana lamang bisan unsa nga mga pangutana nga
moabot sa Imong hunahuna sa panahon nga Ikaw nagtoon. IPADALA KINING
PAPEL SA PASULlT NGADTO SA:
INTERNATIONAL
CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILIPPINE NATlONAL OFFICE-P.O. BOX 1084. MANILA
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