Leksyon 7 alang sa Mayo 14, 2022

Human sa usa ka panahon sa pagpanaw pinaagi sa
Canaan, ang Dios nakahukom sa pagtapos sa iyang
pakigsaad uban kang Abraham pinaagi sa lain-laing mga
panan-awon.
Si Abraham mituo, si Sara nahimong walay pailub. Sa
kataposan, ang Diyos mismo mipakita aron sa paghawan
sa mga butang.
Isip usa ka kinatumyan, samtang nakigsulti Ang Ginoo sa
Uniberso nawong sa nawong, si Abraham nakalimot sa
iyang kaugalingon, ug nagpataliwala alang sa posible nga
mga matarung sa Sodoma.

“Ug siya mitoo sa Ginoo, ug kini giisip kaniya nga alang sa
pagkamatarung” (Genesis 15:6).)
Sa dihang nahimamat ni Abram ang Dios pag-usab, iyang
gipahayag ang iyang mga pagduhaduha mahitungod sa gisaad
nga binhi (Gen. 15:2). Ang Dios nagpasalig kaniya nga ang usa
ka anak sa iyang kabubut-on makapanunod kaniya. Ug si
Abram mituo (Rom. 4:20–22).
Sunod, ang pakigsaad gipamatud-an (Gen. 15:9–18).
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Human sa 10 ka tuig nga paghulat, si Sarai nawad-an og
paglaom nga mahimong inahan sa binhi, ug misugyot og
solusyon: usa ka puli nga inahan. Ang rason makadaog sa
pagtuo, di ba?
Sama kang Eva, si Sarai nagduhaduha, ug milihok batok sa
balaang kabubut-on. Sama kang Adan, si Abram nakadungog
sa tingog sa iyang asawa, ug miambit sa iyang sayop.
Bisan karon ang mga molupyo sa Canaan
nagpadayon sa pag-antos sa mga
sangpotanan niini nga sayop. Apan ang
Dios nagpakita sa iyang gugma bisan sa
sayop nga mga desisyon, nagsaad kang
Hagar ug Ismael nga panalipod ug kinabuhi
(Gen. 16:10–12).

Ug siya nga may panuigon nga walo ka adlaw pagacircuncidahan ang tanan
nga lalake sa taliwala ninyo ug sa inyong mga kaliwatan, ang natawo sa
balay ug ang gipalit sa salapi sa bisan kinsa nga dumuloong nga dili sa imong
kaliwatan.(Genesis 17:11).

Sulod sa kapin sa 10 ka tuig, hilom ang Diyos. Sa katapusan,
nakahukom siya sa pagpatin-aw sa mga kondisyon sa kasabutan. Ug
nagsugod siya sa paghisgot bahin sa usa ka timaan.

Si Moises, Jeremias, ug Pablo nakakita niini nga timailhan og usa ka
butang nga labaw pa sa pisikal nga buhat (Deut. 10:16; 30:6; Jer. 4:4;
Rom. 2:28–29).

Ang pakigsaad labaw pa sa pisikal nga kaliwat ni Abraham, kini
nagtumong sa buhat sa mesiyanikong binhi, ang sakripisyo ni Jesus nga
naggarantiya sa kinabuhing dayon niadtong midawat niini pinaagi sa
pagtuo.
Kini nga saad gipakita sa pagbag-o sa ngalan:

abram

[“binayaw nga
amahan”]

Abraham

[“amahan sa
daghan”]

sarai

["akong
prinsesa"]

Sarah

[“prinsesa”
sa tanan]

Sa paghunahuna nga makabaton ug anak kang Sara, si Abraham
nakugang. Ang 90 ka tuig usa ka taas nga panahon alang sa usa ka
babaye nga makabaton mga anak! Mikatawa si Abraham (Gen. 17:17).

Ang Diyos mihukom nga personal nga hisgotan ang butang uban kanila.
Sa pagbuhat niini, siya nahimong tawo ug, inubanan sa duha ka
anghel, mipakita sa atubangan ni Abraham (Gen. 18:1–2).
Si Abraham, nga naghatag kanato ug panig-ingnan
sa pagkamaabiabihon, midagan sa pag-atiman sa
mga panginahanglan sa mga magpapanaw (Heb.
Atol sa panag-istoryahanay, si Sara nakadungog sa saad direkta gikan sa Dios.
13:2).
Mikatawa usab si Sara (Gen. 18:12).
Nakasiguro sa balaanong tubag, si Sara mituo (Heb. 11:11). Sa kataposan, ang
Diyos usab mokatawa uban sa anak sa pagtuo (ang Isaac nagkahulogang “siya
mikatawa”).

Ipahalayo kanimo ang pagbuhat sa ingon, nga imong ipapatay ang mga matarung uban sa mga dautan,
ug nga ang mga matarung pagaisipon nga ingon sa mga dautan; ayaw gayud buhata kana. Ang
Maghuhukom sa tibuok yuta, dili ba siya magbuhat sa matarong? ( Genesis 18:25 )

Samtang ang mga anghel miadto sa Sodoma, ang Dios nagpabilin nga
nakigsulti kang Abraham (Gen. 18:22). Si Abraham nagpataliwala
alang sa Sodoma, nakigsabut alang sa labing gamay nga gidaghanon
sa mga matarung nga mga tawo nga gikinahanglan alang sa Dios sa
pagluwas sa siyudad (Gen. 18:23–32).
50, 45, 40, 30, 20, 10…, nahuman na ang pagbinayloay. Ang napulo
usa ka numero nga nagpakita sa usa ka minimum. Pananglitan, uban
sa napulo ka lalaki ang usa ka sinagoga mahimong maablihan, apan
dili sa gamay.
4 ra ang naluwas (ug 3 ra ang naluwas). Wala gani katunga sa
napulo ka matarong ang nakaplagan. Si Lot lamang, ang iyang
asawa, ug ang ilang duha ka anak nga babaye (2Ped. 2:7–8).
Ang kalaglagan sa Sodoma mao ang simbolo sa katapusan nga
kalaglagan sa mga dautan (Judas 7).

E. G. W. (The Great Controversy, pg. 615)

“Sa kasagaran adunay mga anghel diha sa tawhanong
dagway diha sa mga katiguman sa mga matarung, ug sila
usab moduaw niadtong mga dautan, sama sa ilang
gibuhat didto sa Sodoma aron sa pagtimaan sa ilang mga
buhat ug sa pagtino kon sila milapas ba sa kinutuban sa
pailub sa Dios. Ang Ginoo nalipay sa kaluoy; busa alang sa
pipila nga tinuod nga nag-alagad kaniya, iyang gipagaan
ang mga katalagman ug gipalugwayan ang kahimtang sa
kalinaw sa mga panon sa katawhan”

“Ang pagtuo naglangkob sa pagsalig sa Diyos, sa pagtuo nga
siya nahigugma kanato ug nahibalo kon unsay labing maayo
alang sa atong kaayohan. Busa, imbes sa atong paagi, iya
kitang giaghat nga palabihon ang iyaha. Inay sa atong
pagkawalay alamag, dawata ang iyang kaalam; imbes sa
atong kahuyang, ang iyang kusog; sa baylo sang aton sala,
ang iya pagkamatarong. Ang atong kinabuhi, sa atong
kaugalingon, iya na; ang pagtuo miila sa iyang katungod sa
pagpanag-iya, ug midawat sa iyang panalangin.”
E. G. W. (Gospel Workers, pg. 273)

