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Adunay mga tawo nga nagadagmal niadtong naghigugma sa Dios.
Ang Dios magauban kanimo bisan asa ikaw moadto.
Ang Dios magabuhat sa tanang butang alang sa imong kaayohan.
Ang Dios motabang kanimo sa pagpasaylo kanila nga nagadagmal kanimo.

Basaha' kini gikan sa Biblia
Kusga pagbasa makalima nga subli
Ang agalon ni Jose .. ' .. nagbilanggo
kaniya . . . . Apan ang Ginoo nagauban
kang Jose. Genesis 39:20,21. Si Jose
miingon . • . . gihunahuna ninyo ang
dautan batok kanako; apan ang tuyo sa
Dios alang sa kaayohan."
Genesis SO:

19,20.

.

Mabuhat mo ba kini?
Badlisi libot sa tukma nga tubag.
Jose

Isaac

Jacob

l.

Kinsa man ang gibutang sa bilanggoan?

2.

Kinsa man ang nagauban niya sa bilanggoan?

3.

Unsa man ang itabang sa Dios kanimo mahitungod sa mga
tawo nga nagadagmal kanimo?
Magpasaylo
magdagmal kanila

4.

Kinsa man ang magbuhat sa tanang butang alang sa imong kaayohan?
ikaw
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Isaac

Jacob

Dios

Dios

Mga tubag
l. Jose.

3. Magpasaylo

2. Dios

4. Dios

Ang mga igsoon ni Jose naninguha
sa pagdagmal kaniya.
Badlisi ubos sa tanang pulong gikan
niining timaan -ngadto sa'
Si Jose maoy usa sa napulog
duha ka mga anak ni Jacob.
Si Jacob nahigugma kang Jose.
Iyang gihatagan si Jose
ug matahum nga bisti.
Kini nagdasig sa iyang mga igsoon sa
pagbaton ug kasina kaniya.
Sila nagdumot kang Jose.
Ang Dios nahigugma kang Jose ug
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nakigsulti kaniya.
• Ang Dios nagpakita kang Jose pinaagi sa
mga damgo nga siya mahimong bantugang
//~I " •••II
pangulo.,~
Iyang gitug-an ang iyang mga damgo ngadto sa
iyang mga igsoon.
----Kini maoy nakadasig kanila sa pagdumot kaniya.
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Ang mga igsoon ni Jose nagtinguha
sa pagpatay kaniya.
Ilang gihulog siya sa usa ka gahong.
Unya ilang gibaligya siya nga ulipon.
Ilang gilimbongan si Jacob sa pagtoo nga si Jose
gikaon sa mananap nga mapintas.
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Ang Dios nagauban kang Jose.

Ang mga tawo nga nagpalit kang Jose nagdala kaniya
sa halayo. Ilang gibaligya siya
nga ulipon ngadto kang Potiphar. -Apan ang
Dios nagauban kang Jose didto sa balay ni
Potiphar.- Ang Dios nahimuot kang Jose. Nalipay
usab ang Dios kang Potiphar.
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Ang asawa ni Potipar nagtintal
unta kang Jose sa sala.
Apan si Jose wala magpatintal sa sala.
Siya nahigugma sa Dios.
Ang asawa ni Potipar nagsulti ug
mga bakak batok kang Jose.
Si Potipar nagbutang kang Jose sa bilanggoan.
• Apan ang Dios nagauban
gihapon kang Jose.

Ang Dios magabuhat sa tanang butang alang

sa imong kaayohan.
Usa ka adlaw ang hari misugo sa pagpakuha
kang Jose.
Ang Dios nakigsulti sa hari pinaagi sa usa ka damgo.
Apan ang hari wala makasabot sa kahulogan sa
damgo.
Ang Dios nagtug-an kang Jose unsay
kahulogan sa damgo.
Sulod sa pito ka tuig mahitabo ang madagayaong
pag-ani.
Unya kini pagasundan ug pito ka tuig nga gutom-walay mahimong ani.
Si Jose nagtug-an sa hari unsay kahulogan
sa damgo.

Ang hari naghimo kang Jose nga gobernador.
Miabot ang pito ka tuig nga madagayaong
pag-ani.
Gitagoan ni Jose ang mga pagkaon nga wala
magamit.
Miabot ang pito ka tuig nga gutom.
Ang mga tawo miduol kang Jose alang sa
ilang pagkaon.
Ang Dios nagtabang kang Jose sa pagluwas sa
daghang mga kinabuhi.
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Ang Dios nagtabang kang Jose sa pagpasaylo
sa iyang mga igsoon.
Ang mga igsoon ni Jose
miabot ug nangayog pagkaon.
• Ang Dios nagtabang kang Jose sa pagpasaylo
~
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sa tanang dautang binuhatan nga ilang
nangahimo kaniya.
Gihatagan sila ni Jose ug pagkaon ug
maayong puloy-anan.
Siya nahigugma kanila.
- Ang Dios nagabuhat sa tanang butang alang sa iyang
kaayohan.Bisan unsay mahitabo kanimo, padayon sa
paghigugma sa Dios ug sa pag-ampo ngadto Kaniya.
epasayloa ang mga tawo nga nagdagmal
kanimo.Ang Dios mo buhat sa tanang butang alang
sa imong kaayohan.
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Imong nahibaloan ang daghang mga butang niining
maong mga leksyon.
Ikaw rrasayud nga ang Dios nahigugma kanimo.
Ikaw nasayud nga ang Dios daku ug maayo gayud.
Ang Dios nagbuhat kanimo ug buot nga ikaw mahimong
Iyang anak.
Ang Dios maayo ug buot usab nga ang Iyang mga anak
magamaayo.
Ang Dios buot nga ikaw magmapuangoron ngadto sa
ubang kabataan.
Ang Dios nagpadala sa Iyang Anak nga si Jesus, aron sa_{J .. 1I-""'"'\.'c-"":O'!!=~J.
pagpakamatay alang sa imong mga sala.
Ang Dios buot mopasaylo ug manalangin kanimo.
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Buot ang Dios nga ikaw magpuyo
uban Kaniya didto sa langit.
Maoy tinguha sa Dios nga ikaw magampo ngadto Kaniya ug dili ngadto
sa laing diosdios.
Buot ang Dios nga ikaw mosunod Kaniya.
_ Ang Dios sa kanunay nagsulti sa matuod.
Kon ikaw nahigugma sa Dios ug mo sunod
Kaniya, Siya magabuhat sa tanang butang alang sa
imong kaayohan.
Hinaut unta nga ikaw panalanginan sa Dios
sa imong paglakaw ug sa imong pagpakigsulti
-,-.-~
Kaniya adlawadlaw
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Pag-ampo
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Ako nasayud nga Ikaw nakigsulti kanako, O Dios, pinaagi sa Biblia.
Ikaw nag.atiman kang Jose. Ikaw nagpanalangin kang Abraham.
~
Ikaw nagalakaw ug Ikaw nakigsulti kang Adam ug kang Noe.
~
Ikaw nahigugma kanako. Ikaw nagauban kanako bisan asa ako
'
paingon.
Imong gipasaylo ang akong mga sala sama kaniadto kang Jacob.
Sama kaniadto kang Isaac, ako naluwas pinaagi sa kamatayon
sa imong Anak.
Ikaw magadala kanako, sama kang Enoch, ngadto sa langit.
Ako imong anak. Ako mahigugma kanimo bisan asa ako magpuyo.

Karon sulati ang imong Talaan sa Tinun-an alang sa Leksyon 13.
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Pangitaa ang imong dalan sa kakahoyan
Sugod sa kinaubsan. Basaha ang
numero l. Kung tinuod kini, Subaya
sa too nga may numero nga 2. Kung
tipas sa wala. Buhata kini sa tanan
may numero.

gisulti sa
ang dalan
diIi tinuod,
gisulti. nga

1. Si Jacob nahigugma kang Jose.
2. Ang mga igsoon ni Jose nahigugma
igsoon

Linawa

sa pagsulat

nga minuldi

ang imong

ni

Jose

nagbaligya

ngalan

................................................................................................................................
butangi ug color ang mga hulagway sa sunod nga pahina.
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