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Ang Dios klaro nga mipahayag nga ang gisaad nga binhi
magagikan kang Isaac (Gn. 17:19).
Si Isaac adunay duha ka anak nga lalaki. Gikan diin ang
saad matuman?
Si Esau usa ka mahugaw (Heb. 12:16). Si Jacob
masinabuton sa tingog sa Dios. Apan, si Jacob wala
mogamit sa hustong mga paagi. Ang katapusan dili
makatarunganon sa mga paagi, ug si Jacob mibayad sa
mga sangputanan.
Gikawat ni Jacob ang panalangin

Gipanalanginan sa Diyos si Jacob (1)
Gilimbongan si Jacob
Gipanalanginan sa Diyos si Jacob (2)
Si Jacob usa ka panalangin

Si Esau ug Jacob natawo sa samang adlaw, apan lahi ang ilang
kinaiya. Si Esau usa ka aktibong mangangayam, ug si Jacob usa ka
kalmado nga magbalantay sa karnero (Gn. 25:27).

Karon lang si Esau nag-atiman, apan si Jacob milapas niini.
Si Jacob nangandoy sa katungod sa pagkapanganay ug sa
panalangin niini (nga mao ang sumpay sa gisaad nga Binhi).
Naangkon ni Jacob ang katungod sa
pagkapanganay samtang ang iyang igsoon
wala magtagad niini (Gn. 25:29–34).
Sa dihang gusto ni Isaac nga panalanginan
si Esau, gilimbongan ni Jacob ang iyang
amahan ug gilimbongan ang panalangin
(Gn. 27:1–27).

“Si Jacob nakakat-on gikan sa iyang inahan sa balaanong pagpahibalo
nga ang katungod sa pagkapanganay mahulog ngadto kaniya, ug siya
napuno sa usa ka dili maasoy nga tinguha alang sa mga pribilihiyo nga
ihatag niini. Dili ang pagpanag-iya sa bahandi sa iyang amahan ang
iyang gitinguha; ang espirituhanong katungod sa pagkapanganay mao
ang tumong sa iyang pangandoy. Sa pagpakigsulti sa Dios sama sa
gibuhat sa matarung nga si Abraham, sa paghalad sa sakripisyo sa pagula alang sa iyang pamilya, nga mahimong katigulangan sa pinili nga
mga katawhan ug sa gisaad nga Mesiyas, ug sa pagpanunod sa imortal
nga mga kabtangan nga gidawat diha sa mga panalangin sa pakigsaad—
ania ang mga mga pribilehiyo ug kadungganan nga nakapadasig sa iyang
labing mainitong mga tinguha.”
E. G. W. (Patriarchs and Prophets, cp. 16, p. 178)

“Unya siya nagdamgo, ug ania karon, usa ka hagdan nga gipatindog sa yuta, ug
ang tumoy niini miabut sa langit; ug didto ang mga manolonda sa Dios nagasakakanaug niini. Ug tan-awa, ang Ginoo mibarog sa ibabaw niini [...]” (Genesis
28:12-13a)
“Unya siya nagdamgo, ug ania karon, usa ka hagdan nga gipatindog sa yuta, ug
ang tumoy niini miabut sa langit; ug didto ang mga manolonda sa Dios
nagasaka-kanaug niini. Ug tan-awa, ang Ginoo mibarog sa ibabaw niini [...]”
(Genesis 28:12-13a)
Gipanalanginan sa Dios si Jacob sa iyang panaw. Iyang
gipaila ang Iyang kaugalingon gikan sa ibabaw sa usa ka
dako nga hagdanan nga miabot sa langit (Gn. 28:11–15;
Gn. 11:4). Si Jacob misulay sa pagkuha sa panalangin sa
iyang kaugalingon, apan ang Dios lamang ang makahatag
niini pinaagi sa grasya.

Si Jacob mitubag sa panalangin sa Diyos pinaagi sa
pagsaad ug duha ka butang (usa ka espirituhanon ug usa
ka pisikal): ang paghimo niana nga dapit nga balay sa
Diyos, ug ang paghatag pagbalik sa ikapulo sa tanang
butang ngadto sa Diyos (Gn. 28:22).

“Apan wala pasagdi sa Dios si Jacob. Ang Iyang kaluoy
gihatag gihapon ngadto sa Iyang masalaypon, walay
pagsalig nga sulugoon. Ang Ginoo maloloy-on nga
mipadayag kon unsay gikinahanglan ni Jacob—usa ka
Manluluwas. Nakasala siya, apan ang iyang
kasingkasing napuno sa pasalamat samtang iyang
nakita nga gipadayag ang paagi diin siya mapasig-uli
ngadto sa pabor sa Dios.”

E. G. W. (Patriarchs and Prophets, cp. 17, p. 183)

“Ug siya miingon kang Laban, ‘Unsa kining imong gibuhat kanako? Dili ba tungod
kang Raquel nga ako nag-alagad kanimo? Ngano man nga gilimbongan mo ako?’” (
Genesis 29:25 )

Usa ka bato ang nagtimaan sa higayon nga si Jacob mibiya
sa iyang yuta (Gn. 28:18), ug laing bato ang nagtimaan sa
higayon nga siya miabot sa iyang destinasyon (Gn. 29:10).
“Karon gihigugma ni Jacob si Raquel.” (Genesis 29:18) Wala
sia sing mahatag kay Laban subong dote, gani nagpanugda
sia nga magtrabaho sia sing pito ka tuig para pakaslan ang
iya anak nga babayi.

Bisan pa niana, gilimbongan ni Laban ang iyang
umagad nga lalaki pinaagi sa paghatag kaniya ni
Lea imbes kang Raquel (Gn. 29:20–23).
Pagkasunod buntag, nakaamgo si Jacob nga
gilimbongan siya. Siya nag-antus sa Balaod sa Talion (Ex.
21:24). Karon mas nakasabot na siya sa iyang sala ug sa
gibati sa iyang amahan ug sa iyang igsoon.

Gipanalanginan sa Diyos si Jacob sa misunod nga mga tuig. Siya adunay 11 ka
anak nga lalaki (si Benjamin, ang ikanapulog duha, matawo sa ulahi).

Gad:
"Swerte"

Joseph:
“Gikuha”

Simeon: “Nakadungog”

Neptali:
“Wrestling”

Asher:
“Malipayon
”

Benjamin:
“Anak sa
tuong
kamot”

Levi: "Gidugtong"
Juda: “Pagdayeg”

Isacar: “Gani”
Zabulon: “Puy-anan”

Mga anak ni
Raquel

Dan:
"Gihukman"

Mga anak ni Zilpa
(Leah)

Ruben: "Tan-awa, usa ka
anak"

Mga anak ni Bilha
(Rachel)

Mga anak ni Lea

Ang mga ngalan sa iyang mga anak nagpakita sa pagbati ni Lea ug Raquel. Bisan
pa sa ilang panaglalis, gipanalanginan sila sa Dios (Gn. 29:31–30:24).

“Kay ang imong nabatonan sa wala pa ako moanhi diyutay ra, ug kini
miuswag sa usa ka dakung gidaghanon; ang Ginoo nagpanalangin kanimo
sukad sa akong pag-anhi. Ug karon, kanus-a man usab ako magtagana
alang sa akong kaugalingong balay?” ( Genesis 30:30 )
Si Jacob usa ka panalangin alang kang Laban ug sa iyang
pamilya. Apan, si Jacob walay bisan unsa. Karon
kinahanglan na siyang magsugod sa pagtrabaho alang sa
iyang kaugalingon ug sa iyang pamilya.
Si Laban misulay pag-usab sa paglimbong sa iyang
umagad nga lalaki, apan ang Dios wala motugot kaniya
(Gn. 31:7). Sa kasukwahi, ang Dios migamit sa mga
damgo aron sa pagsulti kang Jacob sa paggamit sa
genetics (nga wala niya mahibaloi) aron sa paglikay sa
mga limbong ni Laban (Gn. 31:9-13).

Si Jacob wala makiglalis, mialsa, o misulay sa pagpangita sa iyang kaugalingong mga solusyon.
Naghulat siya sa Diyos. Siya mibiya sa balay ni Laban paingon sa Canaan lamang sa dihang
gisultihan siya sa Dios sa pagbuhat niini (Genesis 31:3).

“Ang mga tawo kinsa gipaboran sa Dios, ug
ngadto kang kinsa Iyang gitugyanan og
dagkong mga responsibilidad, usahay
mabuntog sa pagtintal ug nakahimo og sala,
sama nga kita karon naningkamot,
nagduhaduha, ug kanunay nga nahulog sa
sayop. Ang ilang mga kinabuhi, uban sa tanan
nilang mga kasaypanan ug kabuang, bukas sa
among atubangan, alang sa among pagdasig ug
pasidaan.”
E. G. W. (Patriarchs and Prophets, cp. 21, p. 238)

