A Usa ka Pagbiya sa Canaan.
❖ Gisugo sa Dios si Abraham sa pagbiya sa iyang yuta ug moadto sa Canaan. Siya usab misaad kaniya
og mga panalangin, dungog, ug panalipod (Genesis 12:2-3). Gawas pa, si Abraham mahimong
panalangin niadtong naglibot kaniya, ug sa tanang kanasoran [sa iyang Binhi ( Genesis 22:18;
Galacia 3:16 )].
❖ Una, kinahanglang mobiya si Abraham sa yuta sa Caldea [suod nga paryente sa Babilonya (Genesis
15:7;Isaias 13:19a)] ug makaabot sa Canaan (Genesis 12:5b).
❖ Gitawag usab kita sa pagbiya sa bakak nga mga doktrina sa “Babilonia,” ug sa pagsunod sa mga
sugo sa Dios pinaagi sa pagdawat sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios (Isaias 48:20; Jeremias 50:8;
Pinadayag 12:2, 4).
B Paglugsong Ngadto Sa Ehipto.
❖ Sa pag-abot ni Abram sa Canaan, nagtukod siya taliwala sa Bethel ug Ai ug nagtukod ug halaran
alang sa Dios (Genesis 12:8). Maayo ang tanan! Apang “may tiggulutom sa duta.” Paano nagbag-o si
Abram?
❖ Paglakaw pinaagi sa pagtuo
— Pagbiya sa Ur paingon sa Canaan ( Genesis 15:7 )
— Pagsalig sa Diyos (Genesis 12:4)
— Pagkahimong usa ka panalangin (Genesis 12:2)
❖ Paglakaw nga walay pagtuo
— Pagbiya sa Canaan padulong sa Ehipto (Genesis 12:10)
— Pagsalig sa kaugalingon (Genesis 12:13)
— Pagkahimong usa ka tunglo (Genesis 12:17)
❖ Wala gayud gibiyaan sa Dios si Abram bisan pa sa iyang kakulang sa pagtoo. Si Abram takos sa silot,
apan ang Dios nagpakita kaniya og grasya. Ang sama nga grasya anaa alang kanato karon.
C Pagbalik Sa Canaan.
❖ Gihatagan sa Dios si Abram og higayon sa pagsugod pag-usab sa iyang panaw, niining higayona
uban ang bag-ong leksyon nga nakat-unan.
❖ Si Abram wala na mahadlok sa gutom o misalig sa iyang kaugalingon. Nasabtan niya nga ang Diyos
kanunay nga mag-uban kaniya bisan unsa pa ang mahitabo. Busa, iyang gipapili una si Lot sa dihang
mitungha ang panagbangi( Genesis 13:5-11 ).
D Pagluwas Kang Lot.
❖ Human sa pag-alagad kang Chedorlaomer ug sa iyang mga kaalyado sulod sa 12 ka tuig, ang hari sa
Sodoma ug ang iyang mga kaalyado misukol batok kaniya (Gn. 14:1–4).
❖ Ang mga nag-unang gahum sa panahon nakig-away alang sa yuta. Si Abram nagpabiling neyutral.
Tuod man, nasayod siya nga iyaha gayod ang yuta tungod kay gihatag kini sa Diyos kaniya.
❖ Sa dihang iyang nahibaloan nga ang iyang pag-umangkon nga si Lot nadakpan, “Nangita, una sa
tanan, sa balaang tambag, si Abraham nangandam alang sa gubat.” (E.G.W. “Patriarchs and
Prophets,” p. 135).
❖ Salamat sa pagpaluyo sa Diyos, 318 lang ka tawo ang igo na sa pagluwas kang Lot ug sa pagpalagyo
sa kasundalohan ngadto sa Damasco. Ang Dios gibayaw.
E Pasalamat Sa Dios.
❖ Si Melchizedek usa ka tipo ni Kristo (Mga Hebreohanon 5:10; 7:3). Si Jesus mao ang “Hari sa
kalinaw” (Isaias 9:6). Siya sa dili madugay mobalik aron sa pagdala sa kalinaw sa Yuta, ug sa
pagdawat sa tanan nga misalig sa Dios ug nakab-ot sa kadaugan ( 1 Corinto 15:57; 1 Juan 5:4;
Pinadayag 15:2 ).
❖ Gipakita ni Abram ang iyang pagpasalamat ngadto sa Dios pinaagi sa pagbalik sa ikapulo sa tanan
nga Iyang gihatag kaniya. Siya usa ka ehemplo sa uban, nahimong saksi sa Dios sa iyang panahon.

